
١٤٦ ١ الخروج

إسرائيل شب قهر

 جاءوا الذيرت، إسرائيل بني أسماة وهد
 إنسان كلع جاء يعقوب مع يصر. إلى

 ويهوذا، والوي وسمعأل رأذذيئ٢ ونيئة:
 وتفتالي ودان وئنياميئ، وزبولأل وتتاكر

 الخارجين تموس جمع هوكاشن وأشير. وجاذ
 ولكن تمتا. سبعينب يعقوب حللب وئ

 وكزع ت يوخفًا ومات٦ يصز. في كان يوخفًا
 إسرائيل بنو وأتا٧ الجيل* ذلك وجمع اخوته

 ث حدا، كثيرا وكئروا ولتوا وتوالدوا فأثتروا
٠مذهم األرض وامثألم

 تكئ لم يصر عز جديد تلك قام دم٨
 بنو ))هوذا لثبه: فقاال٩ً يوخفًاج. يعرفًا

 ١ الفصل
 ؛٢٧-٨:٤٦أتك١

 ١٦-١٤:٦خر
 ٢٦: ٤٦ لك٠ب ه
 (٢٢:١٠؛)تث٢٧و
 ؛٢٦ه:٠تتك٦
 ١:ه٧ أع
 ؛٢:١٢ثتك٧

 ؛١١:٣؛ه٣:٢٨
 ؛٢٧: ٤٧ ؛٣٠: ٤٦
 ؛٣: ٢٢ ؛ءد٤: ٤٨
 ؛١١و١٠:١تث
 ؛٢٤:١٠:ه؛مزه٢٦
 ١٧:٧ع

 ١٩و١٨:٧ع
١٦: ٢٦ حتك٩

 ؛٤و ٣:٨٣خمز١٠
 ؛٢:ه١٠دمزه

 (؛٢٥: ١٦ )ع
١٩:٧ع

 ؛ ١٣: ١٥ دتك ١١
؛٦؛ه:٧:٣خر

 هلمخ٠ يتاح. وأعظًا أكئز سعب إسرائيل
 نت، حت إذا فيكون ينموا، لئال لهم ئحتااًلد
 ئحاربوتنا أعدائنا إز نشترن أتمم حرب

 رؤساء عليهم فجعلوا١١ ٠ األرص(( يئ ونصفدوأل
 تمرغون فيلوا بأثقالهًار، ًاذ٠ئدوله لكى تسخير
 ولكن وزغمسبسذس. فيثو؛، تخارنن؛ تدينتى
 فاخثسؤا ٠وامئذوا لتوا هكذا أدولههًا بحسما

 نني الوصرتآل فاسقعبذش إسرائيل* قني مى
 قاسفه بثبودئؤص حيادهم وترروا بثنغر، إسرائيل

 ٠الحقلض في غتل كل وفي ولتبئ القس ني
عثا. بوسئلبهًا تجلوة الذي غتلهم كاح

 ؛٤:٨أي٢؛١٩:٩مل١؛ز٦:٦؛٩-٤؛ه:١١:٢؛١٤:١دخر
 ؛٩: ٦ ؛ ٢٣: ٢ خر٠ص ١٤١٩-٧: ه خر ؛ ١٣: ١٥ رتك ١٣١١: ٤٧ دك٠س
٦:٨١٠ضمز (؛٣٤و ١٩:٧ )أع ؛ ١:ه٢٠ عد

 لمكوث األخيرة السنوات النص هذا يدؤن ٣٦:١٢-١:١
خرهم. قبل مصر، في إسرائيل بني

 يعقوب بني وأعداد أسما، أيثا التكوين سفر ويدون -ه١ : ١
(.٢٧-٨: ٤٦ ؛ ٢٦-٢٣: ٣٥ )تك مصر إلى ولوا الذين

 أن ١٤: ٧ أع سبل . ٢٧ذ٨.٠٤٦ تك رج .نغشا سبعون ه : ١
 ليوسف، أنسباء خمسة مضيعا نغشا، ٧٥ كان النازلين عدد

 النض في درد ولم السبعيسة الترجمة في أسماؤهم وردت
 من بالتدوين ينتقل ،طويلة زمنية لحقبة الملحص هذا ٨-٦ : ١العبري.

 المدون األخير الحذث وهو ذم(، ١٨٠٤ )رج يوسف موت
 من ،أي ،إسرائيل تارخ ني الجذري الئغيير إلى ،التكوين في

 الشخط حالة إلى ،الشعب على مصر فرعون رضا حالة
م(. ق ١٤٤٥—١٥٢؟ )حوالى والعبودي

 فقد (؛٣٧: ١٢ )رج احاشن ظاهر؛ اال -سؤ كان ٧: ١
 عشرين ابن من ذكرا، ٦٠٣٠٠٠ إلى رجآل ٧٠ من تكاثروا

 أرض ترك الذي كته الشعب مجموع جعل متا ،فصاعدا سنة
 تعد وبم (.٤٦: ١ )عد مصر من راحل مليوني حوالى مصر
 نسله بأن والوعد ألمة. بل كبيرة عشيرة مجرد إبراهيم ذرية

 بالفعل تحقق قد (١٢و ١١٠٠٣٥ )تك ومتكاثزا مثمرا سيكون

مصر. فى  ملوك أحد كان أته إلمنا التبك، هذا جديد. ملك قام ٨—١
 وإلمنا ،سياستي سبخ فترؤ خالل ، المقدمة( )رج الهكسوس

 اآلثار علماء الفؤ ما مؤسس االول، أحمس الفرعون أنه
 المملكة لغترة عشرة الثامنة الحاكمة الساللة تميته على

 هذا اعتبار األفضل من كان ريما مصر. تارخ في الجديدة
 ملوك أحد يوسف، يعرف لم الذي الجديد الملك

 معنى يفيد ))قام(( الئعبير أن ذلك، على زن .الهكسوس
 األجنبى االحتالل فكرة مع ينسجم والذي ضن(( ))قام

 م( ق ١٥٧٠٠١٧٣٠ )حوالى فالهكسوس المصري. للعرش

(.١٨: ٧ ع )رج مصر خارج من قدموا
 خالل من إليها يشار ،طويلة زمنية لحقبة اخر موجز ١٢-٩ : ١

 كان التي المشعة من الرغم على للشعب، المتزايد النمو
، يعانيها. إسرائيل  أثة، إسرائيل سئى المصرين الفراعنة أحد الشعب. ٩: ١

 .إسرائيل بنى على ))أتة(( أو ))شعب(( التعبير االولى للمرة يطبعا
 رؤساء عبغم فجعلوا أعدائنا... إىل ينضوئن ١١و١٠:١

 وذا القومى، لألمن تهديد مصدز إسرائيل اعئبر لقد تسخري.
 مصدر تضبط العبودية فإذ ولذلك ،آن في اقتصادية منفعة

إنتاجهم. نسبة من وتزيد الخطر،
 هاتان اسئخدمت .ورعمسيس فيثوم : خمازن مدينثي ١١: ١

 يصل لم اآلثار علم لكن الحربى. وللعتاد للنحازن المدينتان
 اراء والخمسة الثالثة بين ما هناك حيث حاسمة، نتيجة إلى

 عبادة مركز عاد؛ ئعتبر فيثوم فمدينة المدينتين. هاتين حول
 في تقعان وقنطير ورعمسيسرب مصر، شمال فى الشمس

 في اسائآخر أعطيت ريبا ،المدينة إذ ثم .الذلتا شرقًا منطقة
 هو كان االسم ذلك وأن ،بعد فيما القوي الفرعون حكم ظل

 التي تثم أو اليش مسألة )رج إسرائيل لدى أكثر المعروف
 وقض ٤٧: ١٩ ويش ، ١٤: ١٤ تك في دان باسم سئبت

٢٩: ١٨.)
 استعباد في األرض سكان استمر املصريون. ١٣: ١

 التارخ في جذري تغيير حصل ١٣و ١٢ ب وبين إسرايل.
١٥٧٠ )حوالى األرض من الهكسوس طرد فقد المصري،

 علماه كشف لقد والغين. اطبن في قاسية، بعبودية ١٤:١
 التسحير المصريين ممارسة توكد ورسوم تضارس عن اآلثار

 ،أبصا الرسوم هذه كظهر كبا .والعبيد الئجناء على القاسي
 الكتبة فيما ،البناء أعمال يراقبون والحراس المسحرين

.ألواح على المعلومات يسجلون



٢،١ الخروج ١٤٧

 ٦:٢طخر١ه
 ؛١٦:٢ظمت١٦
 ١٩:٧ع

 ؛٢١:١عخر١٧
 ١٦:٣؛غدا٦:١٦أم
 ؛٢-.١٨:٤؛بع١٨و
 ٢٩: ه

 ؛٤:٢ش٠ف١٩
٢٠و١٩:١٧م٢  ؛١:١ئتكه٢٠

 ؛١٢:٢را
 (؛١٨: ١١ )أم
 ؛١٢:٨جا

 (؛١٠:٣)إش
 ١٠:٦ى

 ؛٣:ه٢صم١؛ذ١

 ٢٧و١٣و١١:٧صم٢
 ؛٢٤:٢؛امل٢٩و

 (١: ١٢٧ ؛)مز٣٨:١١
١٩:٧ألع ٢٢

 ٢ الفصل
 ؛٢-.١٦:٦أخر١

 ؛٥٩: ٢٦ خد
 ١٤: ٢٣ أي١
 ؛٢٠:٧بع٢

 ٢٣:١١ ب
 ؛٢:١٨تإش٣

 ؛١٠:١٤ثتك
 ؛١٤:٦جتك
 ؛٩:٣٤ إش

 ٦:١٩حإش
؛٢٠:١خخره٤

 ٥٩: ٢٦ خد
 ؛١:ه٧هدخر

 ٢١:٧ع
٢١:٧ذبع ١،

 اسج اللس ذيامط١ابعبر قادلكى مصن لهللئ وكلمنم١ه
 وقابًا: فوغة، األخزى واسم سغزة إحدالهما
 على وتظرانبئ العبرانبام تولداي ))حيتما

 بغا كازًا وإنه فاقيال؛، ابتاظ كانًا إنه الكراس،
 تفعأل ولم اللهج خاقتا القايلس ولكئ ٠٥ فتحيا((

 األوالن* استحبتا بل يصز، تللئآغ كلقؤما كما
 ))لماذا لهما: وقالل القايلس مصز تللي فاًلءا١٨

 فقاقب١ ٠ األوالن؟(( واسكحبيثما األمز هذا ففلتما
 نس العبرانيام الئساءف ))إئ لفرعونًا: القايلتاي

 تأتقيئ أنه قبل تلدن قوتات فإدهى كالبصرادي،
 وقما القايلين، إلى ادالق فًاحس٢٠ القايلة((*
 القاض خاقب إذ وكاذًا٢١ حذا* وكهز اشن

 جميع فرغونًا ألهز دم٢٢ تيوقان* لبما ضع أله الله/
 الئهر فى تعلزحوقه يولن ابن كؤق)) قائال: سعبه
٠ تستحيوها(( بنب كل لكل

موسى ميالد

 ينمن وأحن أ الوي بيمي ون ذحل وذهب
 ولثا ابتا* وننًام القرأة فحيلب٢ الوي،

 لم وذائ٣ أشؤرب* قالقة حئأته حش، أده رأته
مرنًا سعائ له أحذت تعذ، كخسه أنه يمؤنها

 الباسلتان المرأتان هاتان الله. خافتا القابلتني ولكئ ١٧-١:ه ١
 يتبعا ولم أطاعتاه وهكذا ،إلهبوا أكرتا السئ؛ في المتقدمتان

 ، الله من عطبة كانوا األوالد أن فهمتا أتهما لوامح نمن . إنتساقا
 باالسم ذكرتا اللتان والقابلتان خاطائ. عمة كان القتل وأن

 القابالت عن المسؤولتين الرئيستين ،األرجح على كانتا
 يتكاثر لشعب يكون أن بعقل ال ألنه المهنة، هذه فى العامالت

.التوليد بمهئة تقومان قابلتين مجرد الشكل بهذا
 السكاني التزايد كاح في القاسية العبودية فشل إذ ١٦و ١٥؛ ١

 إلى الملكي األمر صدر لذا ؛جديدة مقاييس ابتكار حئم
 والدتهم؛ عند الذكور األطفال بقتل العبرانين القابلتين

 الوالدة تجلس ))حجران،( هما حرصا، الوالدة. كراسي ١٦: ١
تلد. كى عليهما

 حاولتا اللتين القابلتين كذبة تبرير نحاول أن بدل ٢٠و ١٩: ١
 ،الصحيحة زاويتها من المسألة الى لننظر ، الله شعب حماية
 مسألة وفى ، هذه الوالدة سالة فى مباشرة تدحل والله أن وهى
 مرسوم آى ينجح لم لماذا نفهم لكي المؤ هو هذا االة. تكاز

 العبرانيات النساء كانت ولماذا ،يريد كان كما فرعون من
بسهولة. ويلددًا قوبات

 أئ القابلتين من طلب الذي اإلبادة مشروع فشل إذ ٢٢: ١
 شعبه جمع إلى أوامره توجيه على ،أخيرا فرعون حدا ، تنئذاه

 ووضعت ج، والؤفتج بالحمرث وطلته ت البردي
 حاقه على الحلفاع بيزًا ووصفته فيه، الولغ

 ماذا لكعرفًا بعد من خئهخ١ وذقغث٤ ٠ الثهرح
٠به يففال

 لقفقيسال، الئهر إلى فرغآلد األ فتنني
 ٠الئهر جايب على ماشيام جواريها وكانت
 ألمئها فأرسلن الحلفاء، بيزًا الشعط/ فرأدي

 هو وإذا الؤلذ، رأت فتحته ونثا ٠ وأحذته
 مرئ ))هذا :وقانكًا له فردكًا ٠ يبكى ضبئ
 : ترغون البكة أخيه فقانكًا ٠ العبريزًا(( أوالد
 مرنًا مرضعة امرأة للي وأدعو أذهب ))هل

 لها فقاذئ٨ الوقذ؟((* للي لئرضغ العبراكات
 وذغكًا العتاة فذلهبب ٠ اذلهبى(()) فرعون: ابكة

 ))اذلهبي قرعون: ابتة لها فقاذن٩ الولد* أوم
 ٠ أجزدلي(( أوعطى وأنا لى وأرضعيه الولد بهذا

 كبز ونائ وأرصفته* الوقذ القرأة فًاحذم
 لها فصان فرغونًا ابكه إلى به جاءت الؤقذ
 ))إلي وقانن: ))موسى(( استه وذغب ابتان،

٠ ((الماء مونًا انئثلكه

.حديكا المولودين الذكور قتل فى لالشتراك
 ابعام المرسوم صدور بعد مباشر؛ ولد موسى أة بمًا ٢و ١ : ٢

 ااألوالً تحتمس فيكون ، م( ق ١٥٢٥ )حوالى ٢٢. ١ بحسب
.المرسوم هذا أصدر الذي هو

 مئ سعط بناه في الحصيفة موسى والدة أعمال إذ ٤و ٣:٢
 حافة على الحلفاء ببن ووضعه ،فيه موسى لوضع البردي ورئ
 ،بعيد من تقبا أخته وجعل ،الملكي المسبح من قريبا النهر

 رجاء ثتة أن إلى بشير ذلك كزخ ،سيحدث ماذا وترى تراقب
.للطفل مهم شيء يحدث بأن
 اخرى؛ أميرة أو حتشبسوت، كانت ربما فرعون. ابنة :ه٢

 بعنايته الله استخدمها التى األميرة كاتت ،األحوال كل وفى
 وتحمي بالموت، القصي فرعون مرسوم تتجاوز لكي اإللهؤة
إسرائيل. بنى لقيادة الله اختاره الذي القائد حياة

 تشح ، ))االبن(( مركز ذ٢فيه شلة ال منا .ابكا لها صار ١٠ : ٢
 هذه من لدا لكئ بالئبالء، عالقة لها خاصة امتيازات موسى

 نقيض وعاى أصله. عن بالتختي موسى يقنع لم االمتيازاب،
 باغ قد ،الجديد العهد يشير كبما ، الروحي نضجه فإن ،ذللئ
 )ب فرعون، ابته ابئ بدعى أن ;أيى حمين جن إنه حتى مبلغا

 الزمان ذلك فى الرسثة البالط -يرية كات لقد (.٢٤: ١١
ورتما واتداب والفتابة القرة تعثم قد موسى ألة تعني



١٤٨ ٢ اخلروج
مديان إلى موسى هروب

 أده موسى كبن نائ األيام دللة في وحذث١١
 رجال فرأى أثقالهم، في لسظز إخوتهول إنى خرح

 فالقعن ١٢ إخويه، س عبرانائ ذحال يضرب يصردا
 ن فعقاللبصري أحذ، ليس أن وهنالاًئورأى هنا إنى

 وإذا ص القاتي الهوم في خرخ م٣ .اآلمل في وطمزه
 للئذيب؛ فقال ٠ش يتخاضمائ عبرانيان زجالن
 جغللح >)س ٠فقااًل.١٤ ٠ صاجيلاًئ؟(( تضرت ))لماذا
 بقلة كما بثتلى أئفتؤزأئ عتبنا؟ وقاضائ رئبتا

 قد ))حعا ة وقاق موسى فخافًاض ٠ ص البصري؟((
 أنه فشبًا األمز، فرغألهذا فتبع١ه ٠ األمر(( غرفًا
 برعون وجه ورخ ط موسى فهرب موسى* تقئال

السرع. عنن ولجتمئ يدياألظ، أرض في وسفئ
 فأديئ بنام، سع ٤يديان لكافبز وكانًا

 أبيهن* عمم لؤسقيئ ق األجران وثألنًا واسثعين
 موسى فتفغئ ٠وطردوهىل الرعاك ةقى١٧

 إنى أقيئ فلتا١ ٠ءتمهنم وسعى وأنجذلهئ

 ؛٢٤و ٢٣:٧دع١١
 ٢٦٠٢٤: ١١ ب
 ٢وه ٢٤٠٠٧ ع ١٢

 ؛٢٨-٢٦:٧ ع ١١*
 ٨:٢ه م١س

 ؛٩;١٩صتك١٤
 ؛٢٨و ٢٧: ٧ ع

 ؛٢٧٠٠٦ صض
 ٢٧: ١١ ى

 ؛٢٩:٧ع ه
 ؛٢٧: ١١ ى

 ؛١:٣ظخر
 ؛١١:٢٤عتك
 ٢٧: ١٥ خر ؛٢:٢٩

 ؛١:٣عخر١٦
 ؛ ١٢: ١٨؛ ١٨: ٤

 ١٣و١١:٢٤فتك
 ؛١٠ -٦: ٢٩ ؛١٩و
 ؛قتك١١:٩صم١

٣٨:٣٠ 
 ؛٣: ٤٧ذتك١٧

 ؛٧:٢صمه١
 ؛٢١٠١٩: ٢٦ دتك
١٠و٣:٢٩متك

 ؛٢٩:١٠الءد١٨
 ١٨:٤؛١:٣هـخر
 ٤ ؛٥٤٠٠٣١ دتك ٢٠

 ٢:ه٣
 ؛٢:ه٤يخر٢١
٢: ١٨

 فى أسرئ بالي ))ما قانًاهـ؛ أبيأل ذعوئيالن
 أنقذنا يصري ))ذحال ٠٠فثلئ١٩ ٠ اليو؛؟(( ع التجي

 وسثى أيشا نتا اسقعى وإده الرعاؤ، أيدي وئ
 تركس لماذا هو؟ ))وأيئ لزنابه فقانًا ٠ الم((

 موسى فارذضى٢١ ٠و حلعاائ(( لياكزق ادعوئة الرحال؟
 ضوئذؤي موسى فأععلى الرحل، مع تعن أئ

 ألده ))جرشو؛أ((، استة فذعا ابائ فولذم ابنتة.
عريزه. أرض فى ئزيألب ))كفئ قانًا:

 نللائً أنه الغثيرؤ األدام يللائً في وحذث٢٣
 الغبودده يئ إسرائيل بنو وسهذ مات. وصرت

 أجل وى اخر إنى خرام فضعن وضزخواث،
 والله فتذتمزخ ًاذبذهمح، اخة فسبخ٢٤ ٠الغبودئةج

 الله وئغلز ٠ويعفوسمًا زسحاق إبراهيهآ مع د ميثاقة
٠اللهر وغللم إسرائيالن بني

 عب ؛ ٢٩: ٧ ع ٣: ٢٥ ال ؛ ٤: ٢٣ تك٧ ؛ ٤و ٣: ١٨ ؛ ٢٠: ٤ أخر ٢٢
 ٤ه: أي ؛٩و ٧:٣جخر ؛٧:٢٦ تثث ؛٣٤:٧ أعت ٢٣١٤و ١٣: ١١
 ؛ ٥٠٢: ٢٦ ؛ ١٨٠١٦: ٢٢ ؛١٣: ١٥ ختك. ؛٣٤:٧:ه؛ع٦حخر٢٤
 ١٤٠١: ١٧ ؛١٤: ١٥ ؛٣-١; ١٢ دتك ؛ ٤٢و ٨: ١٠٥ ض ؛ ١٥٠١٣: ٢٨
٧:٣ دخر ؛٣٤:٧ ع ؛٢٥: ١ لو ؛٣١: ٤ ذخر ٢٥

 ،ثارك قد أنه كما كنعان. لفات من أكثر أو واحدة ،أيقا
 مثل البالد خارج محتلفة رياخسة نشاطات في ،األرجح على
 األسرة بالط في مفئلين كانا اللذين والغروسية التمهام رمي

عشرة. الثامنة الحاكمة
 حياة تفاصيل على الشرد يأتى ال موسى. كثر لتا ١١:٢
 .مديان إلى هروبه حادثة بعد إال ،لألميرة بالتبئى كابن موسى
 أثارتا حادثتين جلم موسى عانى ٢١--١٦و ًا٢و ١١:٢

 بتركه تسيبت االولى مختلفة: نتائج لهما وبمان حفيظته،
 اإلسرائيلى. يضرب كان الذي المصري لقتله نتيجه البيت

 بنات ساعد كمصري جديدا بيقا إيجاده عنها نتج والثانية
 فيه، شأل ال ومتا زوجة. على وعثوره ،المديانيات رعوئيل

 موسى أن اكتشغوا حتى الوقت بهم يطل لم وعائلته رعوئيل أن
.مصربا بالحقيقة يكن لم

.٣وه ٢٨و ٢٧:٧رع١٤:٢
 من إبراهيم نسل من وهم ،المديانيون أقام مديان. ١٥؛٢

 الثماطى، على العربية الجزيرة شبه في ، (٤ - ١: ٢ ه )تك قطورة
العقبة. لخلج الشرقي
 (،١:٣) يثرون باسم كذلك عرف وقد رعوئيل. ١٨:٢
 )رج الحقيقى اإلله يعبد كان أنه جذا المحتمل من والذي

 مديان.** كاهن أنه طبعا، نغفل أن دون (،٢٣-١٢: ١٨
 المئصلة المهئة غير التفاصيل ،هنا الشياق يتخش ٢٣-٢١ : ٢

 بأن ليخبر بسرعة بالتدوين وينتقل ، هذه سنة األربعين بغترة
 عاد التي اللحظة وإلى ،جديدة وعائله جديدا بيائ وجد موسى

ثعبه. إلى فيها

 بإسرائيل حل الذي الشديد الثيق وتد أخيرا، ٢-ه٢٣:٢
 بأرح الله استجابة تمللت وقد . النجاة أجل من جماعؤه صرخة

 هذه وكات .))وعيم(( ))نظر((، ))فتذكر(؛، ، ))سمع(( كلمات:
 إليهم. طريقها في هي االستجابة أن إلى إشارة بمثابة الكلمات

 واحد جانب من الله قطعه الذي الميثاق إذ .ميثاقه تذكز ٢٤: ٢
 وثيته (،٢٢-١: ١٧ ؛٢١-١: ١٥ ؛٣-١: ١٢ )تك إبراهيم مع
 ؛ ١-ه١ :*٢٨ )تك يعقوب ومع -ه(،٢: ٢٦ )تك إسحق مع

 ويعقوب وإسحق إبراهيم نسل تحديدا وعد قد (،١٥—٩٠٣٥
 جمع تتبارك سوف ،كذلك وبهم .جغرافيا محددة بأرض
األرض. أقاصي

إيها ورجوعه ممر من موسى هروب



١٤٩
المشتعلة. والعئيقة موسى

 أ حميه يثرون/ على نرعى فكان موض وأتا
 البرئة وراخ إلى الغلى فساق ب،كمديان كاض

 تالال ال وظهز٢ ٠حوريبث الله/ت مخل إلى وجا
 وإذا فتظر ٠ظيقهج وسعر ض نار بلهيب الردبة

 ٠تحلىق تفئ لى والفئيئ بالتار، تتؤون الفتيقة
 الفنظر هذا ألظر اآلن ))أميال موشى؛ فقاال٣ً

 رأى ظتا الفئة؟((. تحثى ال لماذا ٠العظلىح
 الخئيقه وسحر من داش ناداذخ يظر، ماثًا ائه الردة
 فقائ؛ ٠ ))هأنذا(( فقاالً؛ ٠((١٠موض ))موشى، وقالة؛
 رجتيلثًا، ض جذاءلثآ اخلع ههناد. إلى تقترت ))ال
 أرض عليه واوفأ أنن الذي الفوضع ألنًا
٠ سه لمثن

 وإله إبراهلى إله أبيلى، إله ))أنان ٠.فايًا ثم٦
وجفة موسى فثكى ٠ يعقوب(( وإنه إسحاى

 ٣ الفصل

 ؛ ١٨: ٤ آخر ١
 ؛١٦:٢بخر
 :ه؛١٨تخر
 ٦:١٧ثخر

 ؛٨:١٩مل١
 ؛١٦٠٠٣٣ حث ٢
 ؛٢٦: ١٢ مر
 ٣٠:٧؛ع٣٧:٢٠لو
 ٣١:٧حأع٣
 :ه؛٤خخر٤

 ١٦:٣٣-ث
 ؛١هديشه:ه

 ٣٣: ٧ ع
 ؛١٣: ٢٨دتك٦

 :ه؛٤؛١٦:٣خر
 ؛٣٢:٢٢ )مت

 ؛٢٧و ٢٦: ١٢ مر
 (؛٣٨و ٣٧: ٢٠ لو
 ؛٣٢٠٠٧ ع
١٣: ١٩ مل١د

 ؛٢-ه٢٣:٢ذخر٧
 ؛٩:٩ذح
 ؛٤٤:١٠٦مز

؛١١:١سخر

 ٣ الخروج

 الردة؛ فقاال٧ً ٠اللى إلى نظز أنه خافًار ألئه
 يصر فى الذي سعبى تذله رأيت فد ن ))إل

 إر ٠ذشحريلىس أجل ٠ين صراحلى وسبمث
 ينه ض ألنقذهم فتؤألص٨ أوجاعلى، ش غلمت(
 األرض بللة ض وأصعذلى الجصرئيئ، أيدي

 ة تفيض أرض إلى ووفه مخذة ط أرض إلى
 والججهيئ لكذعاذجيئعي١ تكاتي إلى وغئأل، يتا

 وايبوسؤيئ. والجويئ والغركيئ واألمورئيئ
 إر، أش قد إسرائيال يي ٤خراخ هوذا واآلن
 بها يضايعلى التي ف اشيئة أيظما ورأيت

 فرغون، إلى فربتك هلم فاآلألق١٠ الوصرتآل،
٠يصؤ(( ض إسرائيال يي نعبي وقح

 ؛ ٢وه ٢٤: ٥٠ ؛ ٤: ٤٦ ؛ ١٦-١٣: ١٥ صتًاك ٨٢٥: ٢ خر ؛ ٢١: ١٨ رتك
 يش ؛٩-٧:٨ ؛٢٥: ١ تث ؛٢٧: ١٣ ذعد ؛٥١: ١٢ ؛٨-٦:٦ضخر-
 يش ؛٢١-١٩: ١٥ تك ع ؛٦٠٠٢٠ حز ؛٥: ١١ :ه؛إر ١٣ ؛ ١٧:٣ظ ؛ ١٧:٣

 ؛ ١٤و ١٣: ١٥ دتك ١٠ ١٤و ١٣و ١١: ١ دخر ؛ ٢٣: ٢ غخر٩١١: ٢٤
٧و٦:٧(؛ع٤:٦؛)مي٤١و٤٠:١٢خر

 الماشية رعاية في موسى عمل .القطع يرعى موسى كان ١ : ٣
 من ،جذرا الحياة تلك اختلفت وقد حميه، مع إقامته أثناء

 اللذين الشامي والمقام االمتياز عن والمركز، الطبيعة حيث
 الرديف االمم إنه حوريب. فرعون. بالط في بحياته ارتبطا
 الجبل هذا عرف وقد . ( ١٠: ٤ تث ؛ ١١ : ١٩ )رج سيناء لجبل
 االسم هو و))حوريب(( التقليد. حيث من موسى، بجبل

 شبه من الجنوبى الجزء في الواتع ،بسيناء الشامى( )غير العبري
 هناك جزى ما يسبب كذلليآ، سمئ الله. جبل سينا،. جزيرة

 الذي االسم وهذا إسرائيل. بارخ تي ،الحعا حوادث من
 بعد موسى كتبه الخروج، كز أن تعترص للجبل، أعطي

 كان أنه يعتبر البعض أن إال سيناء. فى جرت التى الحوادث
 ،لكئ ؛موسى دعوة قبل ،المقذس الجبل بامم ،ميروا

 هناك. إلسرائيل الله صنعه ما إلى االسم ننسب أن األفضل
 حيث الغرابة، شديد مشهد موسى انتباه استرعى لقد -؛٢:٣
 الوحيد والتفسير تحترق. أن دون النار فيها تتوئد عتيقة رأى

 الحياة خبر الذي فموسى للطبيعة. خارق مشهد هوأنه لذلك
 لو المشهد هذا تجاهل كان سنة، أربعين مدى على البرئة في

 الطبيعؤة التفسيرات صحرع لو حتى ،طبيعؤا مشهنا كان
 تذوي زيتية أو غارة جيوب ذات الزهور من أنوع بوجود

 أثار بحث ،االختالف شديد كان المشهد، بهذا وتتساقط.
 من يتكلى الله كان .التفحص من مزينا منه وتطئب فصوله
 إليه يرقى ال معجزي حادث وهذا ،وضوح بكئ العتيقة
الثك.
 والذي ، يهوه(( ))رسول :حرفؤا برجم الرب. مالك ٢:٣

 إلى متكلائ نفشه، الردة ليصبح الكالم، سياق في يتحول

 (٣٠:٧موس)رجع
.٣٤و ٣٣:٧رجع١٠:ه-٣

 إنها رجليك. من حذاءك اجإع ههنا. إىل تقرتب ال :ه٣
 البقعة تلك خرجت فقد ،مقنمي مكان في االحترام عالمة

 األمر هذا هناك. كان الله ألن رض،٠لال الطبيعى المعيار عن
 الله، محضر إلى المتسرع االقتحام من موسى نع اإللهى،

.مستعد غير وهو
 الرغم وعلى هنا، االفتتائة الله كلمات إذ أيك. إله أنا ٦:٣
 إلى بالقارئ تعود بانها ،يمعها لكي لمومى مهئة كونها من
 يعمل وبدأ شعبه، تدبر قد إسرائيل إله أن إلى مشير؛ ٢٤: ٢

 ؛١٣:٣ ع ؛٣٧:٢٠ لو ؛٢٦:١٢ مر ؛٣٢:٢ض٢ مت )رج
 واالحترام المهابة ثضرئ إنه وجهه. موسى ففظى (.٣٣٧

. بحتنى نموذجا موسى جعله والذي ،العلى حضرة فى
 قد الله أن على تأكيد إنه وسمعت. ...رأيت قد إىن ٨و ٧:٣
 بأن وعد لقد والنتيجة: اليائسة. إسرائيل *احالة جينا علم

 وفي ،هنا التكرار طرقة إذ .المصرسن مضايقة من يختصهم
 تفيد ،سيفعله وما ، الله ره ما وصف فى ،الالحقين العددين
 قد كان الذي شعبه بتارخ اهتمامه عتى فأكثر أكثر التأكيد
مصر. إلى أرسله
 ثئة مكان. إىل ..أرض. إىل وواسعة، جبدة أرض إىل ٨:٣

 أن *زمعا إسرائيل كاأل التي لالرخي أوصاب ثالثة هنا
 فى ورد الذي األرض وعد توكد أن شأنها من ،يمتلكها
 تصويري أسلوب إنه .وعشال لبكا تفيض اإلبراهيمى. الميثاق
 مكان إلى العسة. الخصبة األرض وصف فى وسائ

 كان التى لألرض محدد تعريف والصني. الكنعانيني
 على يتناوب كان الموعودة األرض إذ ؛ قاصدها إسرائيل
.متغرقة أخرى شعوب فيها السكن
 قائدا موسى اإللهؤة األعوة جعلت لقد فأرسلك. نلى ١٠:٣
.آن في فرعون أمام لله وسفيرا ،إلسرائيل ونقذا



١٥٠ ٣ الخروج

 أذهب حقى أنا ل ))من للهر: موض فقاالً
 سه إسرائيل بني أخرج وحئى فرغون/، إلى

 تكون وهد معليًا، أكوزًا ))إرل فقاال: ٢ ٠ معز؟((
 الغمز يخرج حيتما أرسلئليًا: أر م العالنة لليًا
 فقاال١٣ ٠ الجيل(( هذا على ائه تعبدونآ يعز، وئ

 وأقول إسرائيل بنى إلى آتى أنا ))ها شرة موض
 ما لي: قالوا فإذا إنكًا* أوطني إألدائغًا لهم:

 لموسى: للهو٠ سماال ٠لض؟(( أقوال فماذا اسئة؟
 لينى تقوال ))هكذا وقاال؛ ٠ أهية(( الذي ))أهيه

إلكًا((* أرسلني ن أهية إسرائيل:
 لينى تقوال ))هكذا لموسى: أيشا للهد١ وقاال

 إسحاق وإلة إبراهبز إلة آباهـًا، إلة تهوة إسرائيل:

 ؛١٠:٤ذخر١١
 ١٨: ١٨ صم١ ؛ ١٢: ٦

 ؛٣:٣١ اث٠ل ١٢
 ؛١وه ١٢: ٤ خر

 ؛١٦—١٤٠٠٣٣
 ؛٢٣: ٣١ نث

 :ه؛١يش
 ؛٢:٤٣ إش
 ؛٣١:٨رو

 ٣: ١٩ ؛٨: ٤ خر٢
 ؛٣:٦ن)خر١٤
 ه؛٨و٢٨و٢٤:٨يو

 ؛٨:١؛رؤ٨:١٣ءب
 ..بلم ا

 ؛٤:٣٠مز٠١ه
 ؛١٢:١٠٢؛١٣:٩٧

؛١٣:١٣٥
(٥: ١٢ )هو

؛٢٩:٤وخر١٦

 األبلو إلى اسمي هذاهـ ٠إقكًا أرطي يعقوب وإلة
 جةخو١و اذهب نذور* ذور إلى ذكري وهذا

 إله اباشًا، إلة الردة لغًا: ووزح إسرائيل شيوخ
 قد إري قائأل: لي ظهر ويعقوب وإسحاق/ إبراهز

 فعلة ١٧ يعز. في بغًا ضيخ وما افتعددكم
 الكنعانئيئ أرض إل يعز تذلة يئ اصعلكًاأ
 والجوئ والعررئ واألموئ والجئئيئ

وغسأل. بتا تغثضئ أرض إر واليبوسقئ،
 أئ تدخلدت لقوسًا، سجعوابًا ))فإذا١٨

 لة: وتقولوئ يعز تللي إلى إسرائيل قني وسيوخ

 أتك ١٧٦٨: ١ لو ؛ ١٨: ٣٣ مز ؛٣١: ٤ ؛ ٢٥: ٢ خر ؛ ٢٤: ه٠ لك٠ي

؛٣و١؛تخره:٣١:٤بخر١٨٢وه٢٤ه:٠؛٤:٤٦؛٢١-١٣:١ه

 الدعوة ارص األول موس رد كان أنا...؟ فئ ١١٠٠٣
 بدا لقد الخطورة. بهذه لمهئه ٠كف غير أنه رحجة اإللهية،

 ثديان في رع مجرد بإمكان ماذا ألنه ،معقولة الحجة وكأن
 عن سنه أربعيى غياب بعد تلك، عودته في يفعل أنى مثله،

مصر؟
 والذي اإللهى، الوعد لهذا بد ال تفك. أكون إني ١٢؟:

 يكون أن ويعقوب، وإسحق إبراهيم لآلباء، كذلك أعطي
 إحساسه وإزالة المختار، الوكيل مخاوف جمع إلزالة كافيا
 ثمة ٠الجبل هذا على الله تعبدون .المهئنة هذه لجاء بعدء
 أن وهو ،مستقبال المهئة هذه نجاح على دالً اخر إلهى وعد

 العبودية من الخالص لمجرد خالصه يتم لن إسرائيل
.(٧:٧ أع )رج للعبادة بل واالضطهاد،

 بالذات النقطة هذه عند موسى كان هل موسى. فقال ١٣: ٣
 إذ المنطقى؟ غير الشأل إلى التنطقئ االستفسار خعث يغبر

 أن يجب عتنا موسى بفهم كآن فيما ،الصبورة الله أجوبة
 نعمة إسرائيل إعطاء فيه رما ،ذلك على المتروبة والنتائج ،يفعل

 من القارئ كحذر أن ينبغى (،٢١:٣) المصريين عيون فى
 لحبة من بالكلبة حاطى بأنه المتسرع موسى موقف تصنيف

 إآل يأب لم الغاضب اإللهى فالرد الرب. مع بالتخاطب ابتدائه
 ما . ١: ٤ ح رج واعتراصاته. موسي أسئلة نهاية عند ١٤: ٤ في

 عن إسرائيل يسأال فقد اعتراصاآخر. موسى يبدي هنا امسه؟
 إله قيل من مرسل بأنه موسى ادعاء لصحة إثبارا ، الله اسم

 هذا هو ))من يكن لم السؤال أن إلى اإلشارة تجدر آرائهم.
 معرونا كان يهوه االسم أن يعلمون ا٠كاذؤ فالعبرانيون اإلله؛((

 فسؤالهم بوضوح(. التكوين سفر يوكده )والذي اآلباء لدى
 والظروف االسم بين الصلة عن يبحثون أنهم يعني كان ))ما((
 ،والهوية واالسم اللقب تقصد ؟(( ))منئ والجلمة يعيشونهاًا التي
ومزاياه اإلنسان صفات عن تستفسر ))ما(( الكلمة فيما

وجوهره.
 في وجوده إلى يشير ،هذا الله است إذ .أهيه الذي أهيه ١٤: ٣

 والذي ، يكون(( الذي ،الكائن ))أنا ،يعني إنه ؛أزليته وإلى ،ذاته

 التطربات من عدد بين اختيار وأنسب أفضل ،زرب بال هو
 ))إله قوله، من المغزى أئنا االشتقاقى. *ومصدره معناه حول

 نفسه اإلله إته .الشكل هذا وعتى فورا تمييزه فيمكن ، آبائكم((
 يهوه العبرية الكلمة في الصامتة بحروف إذ األجيال. عبر

 االسم في الواردة الصوتية الحروف مع ممزوجه ),سال(
 ))يهوه(( االسمآ اإلنكليزية في أوجدت ، رن( أو )سيد اإللهي

 لدرجة القدسية شديد تجتبر كان اإلسم أن وبما .ل(6ا10٧ة11)
 المسوري النعئ أدحل ،لذلك ،به النطق عدم ينبغي أنه

 به بالنعلق أنفسهم يدبروا لكي ،أدوناي من، الصوتية الحرونًا
 المزج وهذا ٠ يهوه باكلمة النطق من بدآل ،يقزأون حين

 ٠ أحرف(( األربعة ))بوحدة تقنيا بعرف الصامته للحروف
 على جوابا لموسى، اسمه الله أعطى أن بعد .٢٢-١:ه٣

 لشيوخ واحدة :مقولتين ذاك إذ حتنله ،الثاني استفساره
 وقد ب(.١٨ )ع لفرعون والثانية (،١٧و ١٦ ئ إسرائيل
 ، آ(١٨ )ع موسى لبيان اإليجابي الشيوخ حواب أيصا تضئنت
 الله وقصاص (،١٩ )ع طلبو ما يمنحهم أن فرعون وغرًا

 وجدوا الذين للمصريين، إسرائيل وسلب (،٢٠ )ع المعجزي
 الغصة طلبهم ء إز المغادرة، األئنة مع بلطف يتجاوبون أنفسهم

 إلهى وعد (.وهكذاتحعقآخر٢٢و٢١والنهبوالثياب)ع
 بأماللز عبوديته أرض من يخرج سوف نسله بأن إلبراهيم

(.١٤: ١٥ )تك وفيرة
.١٣:٣ أع ؛٢٦: ١٢ مر ؛٣٢: ٢٢ مت رج ١:ه٣

 في التقدم إلى يشير وهذا ، ))الملتحون(( :حرفيا شيح. ١٦:٣
.للقيادة الضروريين والحكمة السئ
.٨:٣ ح رج أرض. إىل ١٧:٣
 في للعبادة أيام ثالثة سئر طلب إذ أقام. ثالثة تغز ١٨:٣
 العبادة (٢) مصر، من بالخالص المباشرة الوعود (١) ضوء،

 للخروج خدعه يكن لم ،كعان إلى الدخول (٣) ،حوربب في
 الضوء إلقاء بغية معتدال أولى طلب بل ،الرجوع عدم رم ومن
)ع١ثمن باى العبيد والء يطلق، لن فهو فرعون، عناد على



٤ ،٣ الخروج ١٥١

 سئز تمضى -فاال الغفانات، الجبرانئيئ إلة الرث
 آولكني ٠إلبنا للرب وتذبح البره في أتام قالقة
 بتد وال تمضوبآج ئدعكم ال يصر مالائً أن أعتز
 خ عجائبى بكل مصر وأضرت حيدي فًامث٢ هوية،
 وأءطي٢١ ٠د يطلعكم ذللائً وبعن ٠فيها أصخ اش
 فيكوزًا الوصرس. عيون في السعدون لهذا يعمه

 بل فارغيوئ* تمضون ال أركم تمضون حيثما
 أمتئ سها تزينه وون جانقها وئ امرأة كزع ر تطلب

 بنكم عنى وتضعوثها وثياائ، ذف وأمتعه ز فصة
 ٠ المصريين(( فتسلبوداس ٠وبنادكز

لموسى عالمات

 ال لهم ها ))ولكن وقال؛ موسى فأجات
 بل لثولي، نستعآل وال تضدي

 الرت؛ له فقائ٢ ٠ الرت(( للائً يظهر لم يقولون؛
 فقااًلأ٣ ٠ ))عضا(( فقال؛ ٠ تلوك؟(( فى هذو ))ما

 األرض إنى فعلزحها األرض((* إنى ))اطزحها
 الرب قال دم٤ ٠ينها موض فغرت حيه، فصازث
 بذة فتن ٠ بدها(( وأمسلائً بذلغًا ))لهن لموسى؛
 لكى ه)) بلوو. في غضا ضازت به، وأمشلائً
إلة آبائبزب، إلة الرت للائً ظفر قد أده يضذقواًا

 ٤و ٣:٢٣ثءد١٨
 ١٦و ١وه
 ٢جخره:١٩

 ؛٦:٦حخر٢٠
 ؛٢٢:٦؛ختث١:ه٩

 مز ؛ ١ا : ٩ نح
 ؛٩: ١٣٥ ؛٢٧: ١٠٥

 ؛٣٦:٧؛ع٢٠:٣٢إر
 ؛١:١١دخر

٣٧-٣١:١٢ 
 ؛٣:١١ذخر٢١

 ه؛٠:٨مل١؛٣٦:١٢
 ؛٣٧:١٠مزه
 (٧: ١٦ )أم ؛٤٦: ١٠٦
 ؛٢:١١رخر٢٢

 ؛٦:٣٣ذخر
 ؛١٧:٢٧ سًاي

 ؛٢٢: ١٣ أم
(١٠:٣٩ )حز

 الفصل؛
 ؛٣١:٤هأخر

 ؛٩:١٩
 ؛١٣: ٢٨ ب*بك

٦:٣؛خر١:ه٤٨

؛١٠:١٢تءد٦
٢٧: ه مل٢
 ؛١-ه١٣:١٢ءد ٧

 ٣٩:٣٢تث
 ١٣-٦:٧جخر٨
 ٢٠و١٩:٧حخر٩

 ؛١١:٣خخر١٠
 ٦:١؛إر١٢:٦؛١:٤
 ؛٩:٩٤دمز١١

:ه؛١١؛مت٨:١٤٦

٠ يعقولبًا(( وإلة إسحاق وإلة إبراهيز
 في قذلائً ))أدحل أيثما؛ الرت لة قالل دم٦
 وإذا أخزحها، دم عبه في قذة فأدحل ٠ غئلاًئ((

 قذلائً ))رد لة؛ قال دم٧ ٠الةلجت يثل برصاء قذة
 ون أخرجها غيوهم إنى تلدة فرد ٠ غئلاًئ(( إلى

 جشدوث. يثل عاذت قد هي وإذا غبه،
 لصوب بستعوا ولم- يضذقوك لم إذا ))فيكوئ

 اآلبه صوت يضذقون أنغم ج، األولى اآلبه
 اآلقئس، هاش تضذقوا لم إذا ويكوئ٩ األخيرة.

 الغثر ماء ينه تأحذ أئلائً لثوللائً، قستعوا ولم
 تًاحذة الذي الماؤ فقصير اليابسة، عنى وتسكب

٠ ح اليابسة(( على ذائ الئهر يئ
 السن، ألها ))اسيغ للرت؛ موسى فقاق١١
 ينه أول وال أممي ط كالئ صاجمتًا( أنا لسن
 كيل أنا بل غبذلاًئ، كفممن حين وئ وال أمس،
 ضخ >)لهئد الرت؛ له آفقال١ ٠ والئساد(( الئم؛

 أو أصم أو أخرس نصخ ئئ أو فتا؟ لإلنسان
 اذهب فاآلئ١٢ الرت؟ أنا. هو أما أعقى؟ أو قصيرا

 ٠ به(( تتكلم ما وأغلتلائً ن فبلئ مع أكونًا وأنا
لهنه بيد ر أريبن الثؤذ، ألها ))اسقوع فقال؛

 ؛ ٩: ١ إر ؛ ٤: ٥٠ إش ؛ ١٨: ١٨ تث ؛ ١٦و ١٥: ٤ ذخر ١٢٦٤و ٢٠:١ لو
٣: ١ ديونا ١٣(١وه ١٤: ٢١ ؛ ١٢و ١١: ١٢لر ؛ ١١: ١٣مر ؛ ١٩: ١٠ )مت

.٣٦: ١٢ رجح٢٢:٣
 شرح وبعد ،الثالث االعتراض في وقال. موسى فأجاب ١ : ٤

 جوا األخير هذا ألم ،٢٢-١:؛٣ في لموسي المهب الله
 تعبيرا المعروض االفتراضى الوضع أصبح الحذ ثنا عند .تافقا
منطقى. استفسار هو متا أكثر الرفض عن

 سوف إسرائيل بأن االفترايى الوضع علي وردا ٩-٢:٤
 ثالث األخير هذا أععلئ لموسى، ظهر الله أن مقولة يرفض

 الناطق ليكون التختار بأنه له تفويض بمثابة هى ،عالمات
 لك ظهز قد أنه يصدقوا ))لكى : المحددة الغاية الحظ والقإئد.

 استخدمهما العالكات تلك من اثنتان ه(. )ع إبراهيم(( إله الرت
 التى العصا : أيثا الوقت ذلك وفى ،بالذات هناك موسى

 برصاء أصبحت التي ويده ،عصا عادت ثم حية إلى تحولت
 أن لموسى الذي**يمكن الوضع صبان ومهما سليمة. عادت ثم

 لتوثيق المصادر من العديد لله فإذ يواجهه، نفسه يتصور
مختلفة. طريقة فى يفكر أن موسى على وليس زحيه،

 ابراع احتجاجه في موسي ركز . اللسان فصيخ لست ١ ٠ : ٤
 انا ))لخ : بالقول حرفؤا نفسه واصائ عنده النعلق إعاقة على

 غير أنه بمعنى ، والتسان(( الثم ثقيل أنا بل ،كإلم صاحضًا
 وثيقة ثتة وغزارته. الكالم بطالقة أنكاره رلوزؤ على قادر

 الفصاحة أن تفترض الفصيح(( القروي ))حكاية بعنوان: قديمة
 ال الذي األمر المصرة، الحضارة فى مهئة مسأأل كانت
 فى قضاها التى المنة أثناء جؤذا أدركه موسى أن شلة

 هدا عبدك. كثمة حني من وال أمس من أذن وال البالط.
 في الله أن ذلك ،مهدب غير رعل لم إن الئق وغير حاد نقد
 وما موسى. عند النطق إعاقة تجاهل قد المحادثة تلك كل
 يضطاع لن بأنه مقتغ موسى فإذ اإلعاقة، هذه تتفقر لم

(.١٢:٦ )رج المهئة بتلك

 الله من بليغة أسئلة ثالثة فقا؟ لإلنسائ ضخ من ١٢و ١١: ٤
 الكالم. في عئه حول نقد أو تذكر أي وجه في الباب دقمل

 العون متفتئثا ، اذهب(( ًافاآلن التالى: األمر يأتى وهكذا،
االعتراضات. كلهتلك ليمع الكالم، في اإللهى

 الرغم وعلي ،األخيرة و الخامة موسى عبارة إذ ١٦ر٣:٤
 ))اختر : الففن للقول مهدبة طريقة كانت ،المتوسلة مقنمتها من

 الرفض هذا إزاء الله غضب .((كان أنا وليس آخر، شخصا
 أخرى طريقة ،جديد من ألم الرت أن يًا ،محله في السافر؛
 )ع اإللهؤة العناية جؤزب فقد تأخير. دون بخعلته وذئ للشير

 الرسمي الناطق وليكون ،موسى أخيه لمالقاة هارون (٢٧
.باسمه



١٥٢ الخروج؛

 موسى على ز الرب عشب افحمي ٠ درسزًا((
 أعلم أنا أخاليآس؟ الالوي هارون ))أليس وقااًل؛

 ٠ الستقباللئآش خارج هو ها وأيشا يتكلمًا، هو أده
 وتغخ فيكلئهص١ بقليه، ئغزح يراك فحيتما

 ومع فولغًا مع أكون وأنا فووض، في الكلمام
 يكلم وهو ٠ تعدائ ماذا وأعلئغما فيه،

 تكوه وأنت فائ، لك يكوي وهو ٠ءذك الئعمتًا
 التي الفصا هذو يدلثًا في وتأحذ ٠ إلهاظ له

٠ اآليام(( بها تصثع

ممر أرض إلى موسى عودة

 حميهع نثرون إنى ورنى موض *افتثى
 الذين إخؤتي إنى وأرنى أذهـب ))أنا أل: وقال
 نثرون فقان ٠ أحياة(( تعذ لهم هل ألذى يصر في

٠ غ بشالم؛( اذهبًا )) أ لموسى

 ؛٣٣و١:١١ذءد١٤
 ه؛٩:٢٦سءد
 ؛٢٧:٤شخر

 وه ٣و٢:١٠صم١
 ١٢:٤صخر١ه
؛٢و١:٧؛٣٠و

 ؛١٢و ٥٠٠٢٣ عد
 ؛١٨:١٨تث

 ؛١٩و ٣:١٤صم٢
 ؛١٦ه:١إش

 ؛٩:١؛إر٢١ه:٩
 ٣١طتثه:

 ٢و١:٧ظخر١٦
 ؛٢١:٢عخر١٨

 ؛١٨:٤؛١:٣
 ؛٢٣: ٤٣غتك
٦: ١٨ قفى

 ؛١:٣دخر١٩
 ٣:٤٦؛ئتك١:١٨

 ١:ه٢؛ذخر٦و
 ٢٠٠٠٢ مت ؛٢٣و

 -ه؛٢:١٨لخز٢٠
 ؛٢٩:٧ع

؛٩: ١٧؛ ١٧: ٤مخر

 ))اذلهبًا ف: يديان في لموسى الردة وقاال١٩ً
 العوم جميع مات قد ألده يصرف، إلى ارحع
 موستى فاحن ٠دغشك((ك تعللبوه كانوا النس
 إر وذحغ الخمير عر وأرفنى وبنيه. امرأأل
قدوم. فى الله, غصا موشى وأحن يصرد. أرض
 لثرجع تنلهبًا ))عندما لموستى؛ الردة وقال ٢
 في حفألها التي العجائب جميع انظر يصر، إلى

 قلبه أندد ولكني ٠ فرغورآن قذا؛ واصثعها يدك
 هكذا لغرغوه؛ فثقوال٢ً ٠الئعبًاهـ يطلق ال حثى
 فعلت١٣ ألثكرا. ي ابي إسرائيل د: الردة بقوال
 ها كطلعة. أنه فأقيت ليعلنني، ابتي أطلق لك:

التكرب. ابتك- أئل أنا
 ١٢:٩؛١٣و٣:٧؛*خر١٠و٩:١١؛٢٠:٣نخر٢١١١و ٩و٨:٢٠ءد
 صم١ ؛٢٠:١١ يثى ؛٣٠٠٠٢ تث ؛٨و ٤:١٤ ؛٢٧و ٢٠و ١:١٠ ؛٣وه

 ؛ ١٦: ٦٣ إشي ؛ ١: ه دخر ٢٢١٨: ٩ رو ؛ ٤٠: ١٢ يو ؛ ١٧: ٦٣ إش؛٦: ٦
 (١٨: ١ )أي ؛٩:٣١ إر (؛١٨و ١٦: ٦ كو٢ ؛ ٤: ٩ )رو ؛ ١: ١١ هو ؛٨: ٦٤
١٠: ١٣٦ ؛٨: ١٣٥ ؛٣٦: ١٠٥ مز ؛٢٩: ١٢ ؛٥: ١١ مب ٢٣

 )آعئمكما(( فى المسى المخاطب ضمير إل .وأظفكما ١٥: ٤
 المعثنة مهاهما فى كليهما بمساعدة وعد قد الله أن يعنى
.حديا

 نيابه الشعب هارون كيم سوف .إلبا له تكون أنث ١٦: ٤
الرب. عن نيابة هارون يكتم وموسى موسى، عن
 موسى يستعيد .اآليات بها متع التي العصا هذه ... ١٧: ٤

 وذلك ،رفضه بسيب عليه الله غضبب من الرغم علي ،تفوقه
 األداة هذه ،المعجزات بها رصم سوف التي األداة بحيازته

(.٢* )ع الله(( ))بعصا كعرف أصبحت التي
 كي لموسى اإللهؤة الدعوة إذ وأرحع. أذمة أنا ١٨: ٤

 حثيه تجاه بلباقة تصرفه دون رحرح لم ،قومائ قائدا يكون
 كئمه ،بالتحديد حد أى إلى ،لكئ .عنده يعمل كان الذي

 غير يببى أمر فهذا ،التولدة العليقة أمام المقابلة عن .موسى
 بعد هم هل ))ألرى العودة؛ من الهدن ولكزًا معروف،

 قائدا ليكون لدعوته محددة تفاصيل ثئة أن يفرض أحيالمر،
 الذي الكامل الشرح نقيفى على ،تعلثة غير ظئت ،منقذا ا

(.٢٨ )ع لهارون أعطاه
(.٤: ١٨) وأليعازر (٢٢: ٢) حرشوم سه. ٢٠: ٤  فى والمباشر الشخصى الله تدحل إذ .قبه أشذذ ٢١: ٤

 الله أعلم حين إعالنه دم ،مشيئته تتميم الجل الناس شؤون
 بأن إنذاره لم االخر، هو وفرعون سيكون. بما موسى
 عبه بالقضاء الحكم إلي يؤدي سوف الشخصى رفضه

 بأن سابق وقت فى أخبر قد كان موسى، أن على (.٢٣)
 التفاعل .هذا .(١٩:٣) فرعون رفض من متأبدا كان الله
 جهة من فرعون قلب وتشدد جهة، من الله تشدد ين

 ؛٣:٧ ؛٢١: ٤) مزات عسر .متوازرا يبقى أن ينبغي ،أخرى
 (١٧و ٨و ٤٠٠١٤ ؛١٠:١١ ؛٢٧و ٢٠و ١:١٠ ؛١٢:٩

 ،الملك قلب قسى الله أن ،تحديدا التاريخى التدوين يلحظ
 ١٩و ١:ه٨ ؛٢٢و ١٤و ١٣:٧) التدوين يثير مزات وعئز

 قلبه. قتى الملك أن إلى (١٥: ١٣ ؛٣وه ٣٤و ٧: ٩ ؛٣٢و
 كمثل ))القساوة(( التعبير هذا يولس الرسول استخدم وقد
 أن المطلق ملطانه وعلى ،فهمها يصعب التى الله إرادة على

 فقدان دون من الواضح، من لكزًا، شا*، متى يتدحل
 )رو يأتها التي األعمال عن ابشخصسة مسؤولؤته اإلنسان

 في أثير واتذي المحئر، الالهوتي انغز هذا (.١٨-١٦:٩
 حته يمكن ،فرعون وتصرف الله عمل بين كهذا تفاعل
 الكلئ الله إلى واللجوء هو، كما التدوين بقبول فقط

 إسرائيل خالص ونئن درز الذتي ،القدرة والكلي المعرفة
 ح رج فرعون. خعبة هذا بعمله دان كما مصر، من

١٢:٩.

 المصرين إلى بالنسبة ابكر االبن كان البكر. ابني ٢٢:٤
 الوحيد. اآللهة ابزًا نفسه فرعون اعتبر وقد ومقدسا، ممؤرا
 البكر االبن بمثارة بن بأسرها أمه عن يسمع ، اآلن هو وها
 والتفوق والمكانة بالمعاملة األولى ))أعبثت أنها بمعنى لله،

 باعتبا^ها عبها المترة والمسووليات واالمغيازات وابقوق
 االلمة إلى تحديدا الرمة أثار ولقد البكر.(( االبن فة

 مزمع هو ما في أدا كان أنه لسن المغرد صيفة في ربجملها
 ويقوده ويرعاه ،الوجود إلى بشعب سيأتى :اي ،يفعل أن

 لله١ بين إللهؤة١ لذبؤة١ حكنلطًا، دم و. ١: ١٤ تن )رج
 ،الشاذ الوثني المفهوم إلى بالنسبة الحال هي كما وإسرائيل

 فالله والنساء، اآللهه بين الجنسى باالتحاد يؤمن كان الذي
 كانوا الذين بإسرائيل عالته عن يعثر لكي العبارة استخدم

 ؛٧: ٦ )رج مقدسة وأبة كهنة وتملكة وخاضته شعبه،
٦-٤:١٩.)



ه ، ٤ الخروج ١٥٣
 ؛٢٧:٤٢تتك٢٤
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 ؛٢١:٢حخر٢ه
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٢١: ١٢ 

 ١٦و١:ه٤شخر٣٠
 ؛١٨:٣صخر٣١

 ؛٩:١٩؛٩؛٨:٤
 ؛٢٤ه:٠ضتك

 ؛١٦:٣خر
 ؛٧:٣ ؛٢٥٠٠٢ ذخر
 ؛٢٦:٢٤ظتك

 ؛٢٧:١٢خر
٢٠:٢٩أخ١

 ه الفصل
 ؛١٨:٣أخر١

 ٩:١٠؛١٦:٧
 ؛٣٥: ١٨ مل٢ب٢
 ؛١٤:٣٢ اي٢

 ؛١:ه٢١أي
١٤:٧؛١٩:٣تخر

 ؛١٨:٣ثخر٣
 ؛٢٤:٤؛جخر١٦:٧

؛٣:٢٣ءد

 أطئت.اا ال وإسرائيل إسرائيل؟الرائلرتب،
 سغز فقنهبل اليقاناج، قد العبراسرآث ))إنه ٤فقاال

 يصيبنا لئال إلبنا، للربًا ودنبح البردة في صهدادوأيام
 ))لماذا مصن؛ ماللخ لهما فقال٤ ٠ أوبالئيغآل(< بالؤبإح

 أعماله؟ من الئعبل سطالن وهارونًا موسى يا
 اآلن ))هوذا :فرغون وقال ٠ خ أثقالغما(( إنى إذلهبا

 ٠ أثقالبهًا(( مرخ قريحادبلم وأنيما كثيرد األرض سعبل
 الثعب ن نتحري اليوم ذلليًا في يرغوزتك فأئر٦

 دبغا الئعبل دعطون تعودوا ))ال قائال؛ وثندريه
 لهم ليذلهبوا ٠ أمس من وأول كأمس د اللش لضغ

 كانوا الذي اللن ويقداذ٨ ألشيبًا* ستا ونجتعوا
 ال ٠ عليهم تجعلون أمس مرخ وأول أمس، يصقعونه

 يصرخون بذلليًا نثكاسلوزًا، فإمًا منه، تتعصوا
 عنى العفل لئؤعل٩ إللبنا* ونذدح نذلهبل قائليزآ؛

 كالم إلى ئلقفتوا وال به نشئغلو حئى الثوم
 ونلدروة الثعب لهتحرو فخرج١ ٠ البذدب((
 نسئ فرغونًا؛ يقول ))هكذا قائليرآ: الئعبل، وكلموا

 مرخ دبغا ألنئيمغم وحذوا اذلهبواأنغم ٠تبتا أعطيغلم
٠ سيء(( عئلغهًا مرخ ينعص ال ادة نحدوزًا* حيث

 ؛١١:١ذنم٦٩و٧:١هدخر٦:٦؛١١:٢؛١١:١خخر٤١:ه٩حخر
١٤:١دخر٧١٤و ١٣و١٠؛ه:٧:٣

 الردئ أنه التنزدت فى الطريق فى وحذذ٢٤
 ح ضعون؛ فًاحذت٢ ٠ققئلهج أنه وطني ث الثقاة
 رجليه* وتئت ابؤهاخ عرنه ولمطفت ضوانه

 عنه* فاذئئ٢ ٠ لي(( دم غريس )دليًا فقانمئ:
 ٠ الختالخ(( أجل مرخ دم ))غريض قانهئ؛ حيقئذ
 البرئة إلى ))اذمل لهاروأل؛ الردة وقال٢٧

 اديرن جبل في والثاة فدهب د* موسى(( الستقبال
 الردبًا كالم بجمع هارون موسى فأخبز ولمبلة*
 دم٢٩ بهان* أوصا التي األيام وبكن ًارسلهر، الذي
 نني نيوخ جميع ولجتعا وهاوئ موسى تشى

 الذي الكالم بجمع هارئ فكللم ٠ ص إسرائيل
 غيوز أمالم االيام وضع بوش، موسى الردة كئلم

 أن سبعوا ونتا ٠ ص الئعبل فآض ٠ الئعم
 تذًائفلمط، تغلز وله ض إسرائيل بني افقعن الرب
وسجدواظ. خروا

لفرعون وهارون موسى مقابلة

 وقاال وهارئ ق موستى ذحل ذللائً وبعذ١ ه
 إسرائيل؛ إنه الردة يقول ))هكذا لعرغونًا:

 فقاال٢ ٠أ البرئة(( فى لى ليصدوا سعبى أطلقه
 فاللق لثوله أسفع حتى الردة هو ))منه فرعون:

 الضمائر أن إلى هنا صغورة اسم وجود بشير ٢٦-٢٤:٤
 والسرج المفاجئ تصرفها ني فهي موسى. إلى تعود الشخصبة

 مرتبط زوجها حياة يهدد الذي الخطر أن فهمت ،ابنها ختان فى
 المعطى العهد عالمة تحمل ال العائلة بكون وثيعا ارالما

 حين تقويمها فإذ (.١٤-١٠: ١٧ )تك نسله ولكل إلبراهيم
 حيال المفاجى بؤرها يفترض دولي((، عريس ))إتك قالت:
 .أنجزها قد موسى أن إغترض كان والثي ، هذه الختان فريضة

 تنفيذ عن امتغ الله أن ،حالي كل على كانت النتيجة أن ببد
 هذا في الله فعل رد إذ أ(. ٢٦ )ع يذهب موسى وترك التهديد
. ٤: ٤ إر ح رج .فرضها التي العالمة أهمبة بئن الموقف

 التعليمات بحسب القيادة(( ))طاقم عمل لقد ٣٠و ٢٩:٤
 قام وموسى ،له المعطاة االيات بكل أخبر فهارون : له المعطاة

(.٩-٢بإجرائهاع

 ،تماائ الله أنبأ وكما .وسجدوا خزوا . . السعب. فآمن ٣١ : ٤
 الله أن عرفوا بعدما سجدوا كما ،ومنوا اآليات صدقوا فقد

.مذقهم افتقد

 بدأت ،إسرائيل إله من الصادر األمر هذا عند .شعيب أطبق ١ : ه
 أمزا كان والله. فرعون وبين وموسى، زعون بين المواجهة

. الخروج إلى ستؤذي التي األيام ني مرارا فرعون يسمعه سوف

 إله عن عزف فرعون أن يرد الرب...؟ هو من ٢: ه
 المتفعلرس السرج، االستفهامي رده لكزًا إسرائيل،

 من لله سلطان بأي االعتراف رفضه على دلع والمتعجرف،
العظيم. مصر حاكم على أوامر بصدر أن شأنه

 الرسميان الناطقان بعيد ،فرعوز رففى مع تمسبا -ه٣: ه
 من التحذير مع بالتزامن ،تحديدا أكثر بصورة الطلب صياغة
 إللههم. إطاعتهم عدم بسيب بإسرائيل تحل سوؤم إلهبة دينونة

 .عبيدي عمل ساعات لتقليص حيلة مجرد أنها فرعون رأى وقد
 األوامر إعطا* على سلطته فرعون دظهر ولكي ٩-٦ه:

 عبوهم. وقسوة عملهم، ثقل الغور على زاد إلسرائيل،
 تقويمه على دأل إتما ، الكذب(( كالم إلى يلتفتوا ))ال وبقوله:
الله. لكالم السلبى

 بني ))مدبرو اشترك إذ ومدبروه. اشب سخرو ١٠ ه:
 ذات وامر لاله هيكلية طهرت ،العمل في ( ١ ه )ع إسرائيل((

 مجموعات ورؤساء المصري، العطل قادة : مستويات ثالثة
اإلسرائيليون. العمل فرق ورؤساء العمل،

 كان القبن أن القديمة المصرة الوثائق تطهر اينب. ١١ه:
 تماسك في ساعد فقد ،لدبن أساسبة مادة باعتباره يستعمل

.بعض مع بعضه الطين
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٦٤٥ اخلروج
 وصز أرض كل فى اشت فتعرق/١٢

 وكان الغش* عن عوها ؤسا لتجمعوا
 أعمام،. ))كئلوا قائلين: ئفهلمونهم الئسحرون

 ٠ الغبن(( كاذ حيثما كان كما بيومه، يوم كل أمز
 أقاتمًا الذين إسرائيل دني تذئرون فصرب١٤

 لم ))لماذا لؤم.* وقيل فرغون، ثتحرو عتيههًا
 واليو؛ أمس التبن ضع صه فريفقكز دكملوا

 ثذئرو ةش١ه ٠أمس؟((س من وأول كاألمس
 ))لماذا قائليئ؛ فرعون إتى وضزخوا إسرائيل ض

 يعش ليس ألئبئ١٦ بغبيدله؟ هكذا تغض
 وهوذا اصقعوهل لنا.* يقولون والتبل لقبيدله،
 فقااًل:٧ ٠ شعيلاًئ(( أخطأ وقد تضروبوذ، غبينله

 تقولون: لذلله تئكاسلوذا أنغز، ))نثكاسلون
 اعقلوا* انخبوا فاآلن؛١٨ ٠للرسمًا ونذخ ننخت
٠ دعلدموده(( التبن ويقدان لغم دعءى ال ويبئ

 بلغه في أنفتمًا إسرائيل بني ثذئرو فرأى
 يوم* كل أمر لببكهًا ونه شوا ال لؤم قيل إذ

 للقائهز واقعين -وهارون موسى وصاذفوا٢ بيوبه.
 لغما؛ فقالوا٢١ فرغون* لذذ مئ خرجوا حيئ

 أنكئما أللكما ويقضي، إليكما الرت ))ينظر
 حئى غبيرو غيون وفي فرغون غبثى في رائحئنا
٠ ض ليقكلونا(( أيديهز في سيعا كعطيا

 ؛٦ذخره:١٤
 ٢٤:١سإش*

 ؛٩:٦سخر٢١
 ؛٢٤:١؛ه١١:١٤
٢:١٦

بالخالص يعد الله

 سهن، ))يا وقال؛ الرمة إر موسى فزجغ٢٢
 أرسلئني؟ لماذا اشب؟ هذا إلى أسأئ لماذا

 باسيله، ألتكلز فرغون إر ذحلئ منذ فإده٢٣
 دحاعى لم وأنة الشب* هذا إر أساؤ

٠ سعبله((

 وبند ،1 قويؤيشعهم سد فئه ٠لله بعر ًافعل ٦ انا ما تنعبره ;اآلذو بموسى؛ ثرب فقال١ ٦

٠ ب أرضه(( مئ يطزدبمز دوية،
 الردة* ))أنا لة: وقال موسى داش كلز م

 بأر ويعقومذت وإسحاى إلبراهيز ظهرت وأذا٣
 باسمي وأتا ٠شوث كل عر القادر اإلله

ألدى وأيطما ٠ خنننمز أعزفًا فلم ))يهوة((ج
 أرض كنعان أرض أدعطهز أن .٠٠غهديح معغز

 قد أيشا ه.وأذا فيهاد* تعربوا التي ءربتهماخ
 سدقعبذهـز الذين إسرائيل بني أنيئ سيعدى

 لبني دل لذلله ٠غهديذ وتلكرت البصريون،
 تحت من أخرلجكز وأنا ٠ر الردة أنا إسرائيل:

 غبوديهز مئ وأنقئكز البعمرئيذز أثقال
عظيترس، وبأحكار ممدودة بذرع وأحتضكز

 على لوجاء حتى مرفوصا العمل .سبب التذكر كان ١٩- ١-ه : ه
 اإلسرائيلى الجانب في أبًا تأكين كان ثز من مستوى. أعلي
اإلنتاج. مقدار ترحع عدم على وتشدين ،كسال

 العيل بشكوى غلت القيادة طاقم أدًا الواضح مئ ٢١-٢٠ه:
 ممثلي مقابلة بغية الملكى الديوان حارج وانتظر الرسمية،
 بعن والسيما ،ودائ يكذ لم اللقاء أن المرغد ومئ إسرائيل.

 فرعون. إلى ولجهاه الذي والواثق انبق وموسى هارون كالم

 موسى كان إن بلكر الرب.لم إىل موسى فرجع ٢٣و٢٢ه:
 تقويمهم بحصوص الثعب مديري لدى احتجا قد وأخوه
 موسى على باألحرى التركيزكان إذ بل والخاطى؛ القاسى

 موسى أن الواضح من ويبدو . بالصالة الرسمًا لدى آحتخ الذي
 .الخامئ شعبه في فعبه ورد فرعون رفض تأثير *دى يعرف لم

 المصرين سخط اآلن لغاية أثارت قد فرعون مع فالمواجهة
 على وغضبهم إسرائيل بني وسخط إسرائيل، على وغضبهم

.المتربع هو الوضع هذا يكن لم .موسى

 قد أنه موسى لصالة استجابه الرسمًا أعلن لقد تنظر. اآلن ١ : ٦
 نهاية في الذي فرعون مع الحساب تصفية مرحلة أخيرا حانت
المغادرة. إلى دفعا إسرائيل يدوع سوف األمر،

 ومر لآلبات. بوعوده ونكره موسى إلى الله تكلم -ه٢:٦
 كنعان أرض هى للميثاق الجوهرة النقطة تبدو جديدة
 دذكر وحقيقة إلهي. قرار بموجب لنسلهم، يلكا المعطاة

مصر. من خروجهم تعني الميثاق
 كان يهوه، نفسه، الوجود الذاتى اإللة هذا الرب. أنا ٣و ٢:٦
 في وال ميثاقه في ال بر، يدانه لم ؛اآلباء *ع القديم في هناك

وعوده.
 أن مبا .أعرف فلم يهوه ...شيء كزًا على البدير اإلله ٣: ٦

 لدى بعد ما وفي ، (٢٦: ٤ )تك الطوفان قبل عرف يهوه االسم
 يعرف ولم (،١٢:٢٤ ؛١٤:٢٢ ؛٨: ١٢ ؛٢٦:٩ )تك اآلباد

 عند يعرف لكي ،ولكئ ،إليهم بالنسبة الخاهي مدلوله
 نفسه عن الله يعلنه سوف منا معرفته تنبثق أن انبغى ،نسلهم

 . ١٤و ١٣: ٣ ح رج إسرائيل. وفداء الميثاق تنفيذ خالل من

 ؛٢٢-١:١ه تك )رج إبراهيم مع الميثاق عهدي. ٤:٦
٨-١:١٧.)

 بما إسرائيل ندر التوجيهات موسى الله أعطى لغد ٨—٦:٦
 ويرى إبراهيم، مع ميثاقه يتدر الله به: اختروا أن سبى

ويعطيهم ،المذلة هذه من مخلصهم سوف ونمو مدنهم،



٦ اخلروج ١٥٥
 إلهاص* لكم وأكون نعباض، لي وأدخدكم7

 ليخرجكم الذي إلهكم الردئ( أنا أني فتشآل
 إل وأدخلكم ٠المصرييئض آثقال تحت من

 إلبراهيم أعطها أئ يدي زفعمئ التي األرض
 أنا ميرا. إياها وأعطيكهًا ٠ ط ويعقوب وإسحاق

 إسرائيال، بني هكذا موسى فكني٩ ٠ الردة((
 الئغس، صعر ورخ لموشى يسقعوا لم ولكن
٠ القاسيهع العبودية وس

 دال ((أدحال١١ قائأل؛ موسى الردة كني ني١
 ونه إسرائيال ش يطلق أنه ,وصر تللي لغرغون
 ))هوذا قائأله: الردة أمام موشى فتكني ٠ أرصه((

 نستفي فكينًا لي، ئستعوا لم إسرائيال بنو
 الردة ًا٠فكل١٣ ٠ لئعدينغ؟((١ أغف وأنا يرغون
 إسرائيال يي إر معهما وأوض وهارون، موسى
 إسرائيال يي إخراج في وعبر تللي فرغون وإر
وصرف* أرص وئ

وهارون موسى نسب

 بكر رأذتيئ يو آبائهمًا: بيوت رؤساء ال ١٤
 هذو ٠ ف وكرمي وحصروئ وقلو حنولة إسرائيال؛

 وياميئ يموئيال ؛ سمعون ويو١ رأذقيئ* غشائر
 الكنعانئزك* ابئ وشأوال وصوحر وهاكيئ وأوكن
 الوي بني أسماة وهنو سمعوئ. غشائر هذو

 ٠ ل وتراري ووهات حرشون مواليدهم: بحشب
 وداالثيرت وسبائ مئه الوي حيا؛ سنو وكانت

 بحشب وشمعي لبني حرشون؛ إبنا ٠سته
 ودصهار غمرا؛ لمهات: وبنو غشائرجمام*

 مده لمهات حياة سنو وكانت وغريئيالن* وحبرون

 :ه؛١٩شخر٧
 ؛٦:٧؛٢٠:٤تث

 ؛٢٤:٧صم٢
 ؛٧:١٧صذك

 ؛٤٦و ٤٥: ٢٩ خر
 ؛٤وه ١٣و ١٢: ٢٦ ال

 ؛١٣: ٢٩ نث
 ؛٧:٢١رؤ
 وه ٤: ه خر ض
 ؛١٨: ١٥ طتك٨

 ؛٣٠:١٤؛ءد٣:٢٦
 :ه٢٠؛حز١:ه٩تح
 ٦و
 ؛٢١ظخره:٩

 ؛٢٣:٢عخر
 ٤٠٠٢١ عد
 ؛١٠:٤غخر١٢

 ٦:١؛إر٣٠:٦
 ١٩:٢٧فءد١٣
 ١٤:٣١؛تث٢٣و

 ؛٩: ٤٦ دتك ١٤
 ؛١١:ه-٢٦خد

 ٣أيه:١
 ؛١٠:٤٦كتك١ه

 ؛١٤-١٢:٢٦ءد
 ٢٤:٤أي١

 ؛١١:٤٦لتك١٦
 ؛١٧:٣ءد

 ٣٠-١٦:٦أي١
 ١٧: ٦أي١ م ١٧
١٨و٢:٦أي١ن١٨

 ؛ ١٩٠٠٦ أي١هـ ١٩
٢١:٢٣ 

 ؛٢و١:٢وخر٢٠
 ؛١٩:٣ءد

 ؛٥٩٠٠٢٦ يءهـ
 ٥٩: ٢٦ أحد
 ؛١:١٦بءد٢١

 ٣٨و٣٧:٦أي١
 ٤:١٠تال٢٢
 ؛٢و.١٩:٤ثرا٢٣

 ؛١٠:٢أي١

 .٠,٠ة;؛ا

 ١:٢٨؛حخر٦:.٢٦
 ١١:٢٦خءد٢٤
 ؛١١و ٧:٢دءده٢ه

٣٣:٢٤ش٠

 تحلى تراري؛ وابذا١٩ سته. وقالثيئ وقالائ
 بحشب الألوديئ غشائر هذو ٠هـ وموشي

 غئئه يوكابذي و غمرا؛ وأحن ٠ هم مواليد،
 وكانت ٠أ وموشى هارون له فولذت ٠له زوجه
 وبنو سته. ودلالدينًا وسبعا مده غمرا؛ حياة سنو

 عريئيزًا: وبتو٢٢ وذكريب. وناح قوح يصهان؛
 هارون وأحن ٠ ت وستري وألصافان ميشائيال
 زوجه ئحشون أخت ث غئينادات بنت ألشادخ

وإيثاماز. وألعازاذح وأبيهو ج نادات له فولذت له،
 هذو ٠ خ بيأسافه و وألقائه أسير قورح؛ وبنو
 أحذ هارون بئ وألعازار٢ه القوذحئيئ. غشائر
 له فولذت زوجه، فوطيئيال بنام مئ لتفسه

 الألوئيئ آباع رؤساة لهم هؤالع ٠ فيثحاسئ
٠ عشائرهم بحشب

 قاال اللذائ وموسى هارون لهما هذائ
 أرض وئ إسرائيل بتي )!أخرجا لؤما: الرب

 كلما اللذائ لهما٢ ٠أجنادجهًان بحشب يصر((
 إسرائيل نتي إخراج في مصر ملك فرغون

وهارون. موسى لهما هذاي يصرد. يئ

موسى عن بانيابة يتكلم هارون

 أرض في موشى الردة كني يو؛ وكان
 كني ٠الرلة ))أنا قائأل: كتة الردة أن٢٩ يصر

 ٠ذ به أكلئك أنا ما بكال يصر نلك فرغون
 أغف أنا ))ها الردة؛ أما؛ موسى فقاال

٠فرغوذأ((س لي يسفع فكيفة ٠ الئعثس

 ؛ ١: ٣٣ ؛ ٧: ٣٢ ؛ ١٣: ٦ دخر ٢٧١: ٣٣ عد ؛ ه ١و ١٧:١٢؛٤:٧ذخر٢٦
٦: ١ إر ؛ ١٢: ٦ ؛ ١٠: ٤ خر ص ٣٠٢: ٧ ؛ ١١: ٦ ذخر ٢٩٢٠: ٧٧ مز

 صبغة تكرار إذ .هناك إلى ينقلهم وهكذا ،كنعان أرض
 رذحزق دعت ،المستقبل تفيد والتي ، مرات( ٧) هنا ابضاع

 الجملة وتفيد .إسرائيل شؤون فى ،والمباشر الشخصى الله
التنفيذ. إتمام على التسديد الرب(( ))أنا االعتراضىة،

 لدرجة القسوة شديدة العبوة كات .الئغس صغر مزق ٩:٦
 زال ما موسى كان التي المثيرة الكلمات حكى حلتشت أنها

٠(٨-٦ )ع بها ينطق
١٠٠٠٤ ح رج الئغتين. أغلث وأنا ١٢:٦
 موسى أن ست األنساب حول المطومات إذ ٢٧-١٤:٦

 من ليعقوب الثالث االبن الوي، نل من هما وهارون

 ألعازر، األكبر، هارون ابن من كأل صئنت كما ليئة.
 واحد كرع يصح سوف أنهما باعتبار ،فينحاص وحفيده

 ون كرع مع الى ذك إذ ٠فيإسرابل كهنة رئسى مبهما
 النى الشمعة السسه بالخلفؤة ،ردنا بدكر واشمعون، روبين

 ،٠(٧-٣:٤٩ )نك لألسباط الثالثة اال أولئك إلى تعود
 أهلبة بسبب دكن لم وهارون موسى اختيار أن ويؤكد

 ، تمثينا يكون أن النسة نكر من فالقصد مثالى. نسل
.٠كامال ويس
 الثرد يستأنف مصر، إلى المهئة ملحص إذ :ه٧-٢٨:٦
وهارون. موسى نسب تناول بعدما



١٥٦ ٧ الخروج

 !خوذ وهارودًا ٠ زغوا !ن خعلتلائً ئ ٧

 آمزلئآت، ما بكل تتكلم أذتر٢ ٠ ب سلجم يكوزًا
 يي ليطلق فرعون يكدًا أخوك وهارونًا
 ني أقشي ولكني أرصه. س إسرائيل
 أرض في وعجائبي آياتي وأكثرج فرغآلث

 أجغزًا حس خ فرغون لغما يسقع وال ٠ يصرح
 يي قعبي أجنادي، فح يصر، عتى يدي

 ٠ءظيتهذ بأحكاو يصرد أرض من إسرائيل
 أئد دحيئما د الردة أنا أش الوصرتوئ هفًاعرى

 ينه إسرائيل يي وأحرج يصرز عتى ندي
 أترلهما كما وهارونًا مونتى فعثل٦ ٠ ص نيهًا((

 ابئ موسى وكان فعال* هكذا ٠الرثش
 ورمانيئ دالت ابئ وهارون سألص، دمانيئ

٠ فرغون كلما حيئ ض سلة

 ٧ الفصل
 ؛ ١٦: ٤ أخر ١

 ؛١٠:١إر
 ١٦و١:ه٤بخر

 ؛١:ه٤تخر٢
 ١٨: ١٨ تث
 ؛٢١ثخرم:٣

 ؛٩:١١؛جخر١٢:٩
 ؛٧:٤؛حخر٣٦:٧ع

 ٣٤: ٤ تث
 ؛٢٠و١٩:٣خخر٤

 ؛٩:١١؛١:١٠
 ؛١٤:٩دخر
 ١٢:١٢؛٦:٦ذخر

 ؛١٧:٧هرخر
 ؛١٨و٤:١٤؛٢٢:٨

 ؛١:ه٩؛ذ١٦:٩مز
 ؛٦:٦؛٢٠:٣سخر
 ه١:١٢

 ٢:٧شخر٦
 :ه؛٢٩صتث٧

 ؛٧:٣٤ ؛٢:٣١
 ؛٣٠و ٢٣:٧ أع

 ٣٩:٣٣ عد
 ؛١:١٠طخر٩

 ؛١٨:٢؛يو١١:٧إش
 ٣و٢:٤؛ظخر٣٠:٦

١٧و

؛٩:٧عخر١٠

ثعبان إلى تتحول هارون عصا
 ))إذا٩ قائال: وهارون مونتى الردة وكللم٨

 تقوال غجألط، هاتيا قائال: فرغونًا كلمغما
 فرغوئ أمام واطرحها غصان حذ لهارون:
 إلى وهارونًا موسى افدحل ٠دعباائ((ظ نتصير
 طرح ٠الردةع أتر كما هكذا وشال فرغوئ
 غبيرو وأما؛ فرغوئ أما؛ غصاة هارونًا

أيصا فرغون قذعا دعباداغ* فصاذت
 يصر غرافو فعل والشخرةف، ف الحكماء

 واجد كال حلرحوا١٢ ٠كذللجك بسحرهم. أيشا
 غصا ولكن ئعابيئ* العصى فصازلتآل غصاة
 فرغوئ فلب يفاشئن ٠ عصيهم ابدلعدتع هارون

الردة* تكدًا كما لمما، يسقع فلم

 ٧:٨؛٢٢:٧؛كخر٨:٣ثي٢؛٢:٢؛قدا٨:٤١فتك١١٣:٤غخر
١٤و ١٣: ١٣؛رؤ٩:٣تي٢؛١٨و

 الناطق باعتباره هنا، موسى أن ثلة ال لفرعون. إلؤا ١:٧
 نسك. وسلطان. بصالحؤة يتكئم لله، والسفير الرسمى
 ،موسى باسم الرسمى الناحبق باعتباره ،هارون كذلك

 الرسالة مباشرًا، يعلن الله، من المهئة لتلك والمعين
 وحدا وبولس برنابا حيث ، ١٣—١١: ١٤ ع رج له. المعطاة

مشابه. موقف في
 ابمزدوج اللقب هذا فى األول التعبير إذ شعىب. أجنادي ٤:٧

 ز األثة حبب فقد .٢٦: ٦ فى أصال ورد إلسرائيل،
 الله آلة وبمثابة ، )أسباطه( الئختلغه بوحداته منطم جيش

 الضمير ذو الثانى، التعبير أثا الكنعانيين. وجه فى العسكرية
 فرعون ئصرف فى التضارب فبظهر الملكبة، على يدال الذي
ملكه. هو الشعب هذا وكأن

 من الهدف هذا اني. أنا أني املصربون فيعرف :ه٧
 هو لما ووصائ ،لفرعون الله لرسائل متكررا دكرا يجد الخروج

 ١٦و ١٤: ٩ ؛ ٢٢و ١٠: ٨ ؛ ١٦: ٧ )رج يفعله أن تزمع تعالى
 بالفعل، المصريين بعض توصل ولقد .(١٨و ٤: ١٤ ؛٢٩و

 مع مالثم نحو على تجاوبوا النهم ، يهوه االسم معبى فهم إلى
 رافقوا منهم بعثا أن كما (،٢٠: ٩) السابعة بالصربة التحذير
 لن الهائى، التحليل فى مصر، (.٣٨: ١٢) البرئة إلى إسرائيل
 في المباشر إسرائيل إله تدخل إنكار على قادرة تكون

مصر. جيش وهالك العبودية، من تخليصهم
 صحة من التثبت في فرعون رغبه تظل لن عجيبه. هانيا ٩:٧
 فعله قد الله كان فما تحقيق. دون وهارون، موسى مهئة

إلسرائيل تطبيقه موسى وأعاد (،٩-٢:٤) بالعصا لموسى

 )رج فرعون أهام السلطة عالمة كذلك أصبح ، (٣١و ٣٠: ٤)
١٠٠٧.)

 في رئيسسا دورا والعرافة الشحر لعب لقد الشخرة. ١١:٧
 السحرة، نثاط إلى القديمة وثائقها وتشير المصرية. الديانة
 يصئفون الرجال هؤالء كان كما الثعابين. سحر فيها ما وأبرز

 الدين ورجال المتعئمون أي ، وسحرة(( ))حكماء باهم كذلك
 الصالة(((. ))تقديم تعني كلمة من مشتعة سحر )الكلئة آن في
 )رج وينبريس يتيس بدعيان كانا السحرة هؤالء من اثنان ثنة

 فعل من هي هؤال، لدى خارقة قدرة أية إذ .(٨:٣ تي ٢
 هؤالء إذ بسحرهم. (.١-ه١٣:١١ كو ٢ )رج الشيطان
 الحفثة(( ))فنونهم بواسطة أظهروا والشحرة والعرافين الحكماء

 فسواء مماثل. بإنجاز اإليان على قدراتهم ))سحرهم((، أو
 بجسم الباع التالعب أو اليد، خئة أو البصري بالخدع
 بما البراعة من هو ذلك فإن ،خارقة شريرة بقوى أو ،الثعبان
 المعبى التقويم وإذ ، ،بالتمام وخدامه فرعون لخدع يكفي

 أيصا مصر عرافو ))ففعل :ببساطة كان الوحى دونه نا فى
 ما وني ثعابين، إلى العصى تحويل أن كذلك((ذاال بسحرهم

 (،٧:~٨) الضبادع وإصعاد (٢٢:٧) دم إلى المياه تحرش بعن
 ١٨: ٨) األرض تراب من البعوض خاق محاولة مثل يكن لم

 االعتراف من بدا السحرة يجد لم الحذ هذا فعند وض.
بفشلهم.
 الشحرة خسارة إذ عصؤهم. اببعلت هارون عصا ١٢:٧

 ، الله سلطان تفوق على الدليل أعطى ،الشكل بهذا لعصئهم
.عصؤهم ابتلعت هارون عصا إذ حيث



٧ اخلروج ١٥٧
دم إلى الماء تخويل

 فرغون ))ئب ؛لموستى الروغ( قاال دم١٤
 إذب١ه ٠ ل الشعب يطلق أنه أبى قد ٠غلبظد

 إلى يخرج إده الضباح* في فرغون إلى
 والقصا الئهر* احام ض للقائه ووئ م، الماع
 ٠ ندالن فى تأحذها جه تحولئ التى

 إليك أرسلنى السئ اله الردة ٠لة. د ٦
 ٠آبؤثةو في لهعئدوني سعبيهـ أطلقه قائأل:
 يقوال هكذا١٧ تسنخ. لم اال حش وهوذا
 أنا ها ي؛ الردة أنا أر تعرف بهذا الردة؛

 الماع على ندي في التي بالقصا أضردة
 ودمودئ١٨ ٠ذائب فنقنودأ الئهر في الذي

ففعائ الئهر. وتتتئ الئهر في الذي الشئلئ

 ؛١:ه٨لخر١٤
 ٢٧و٢٠و١:١٠

 :ه؛٢مخر١ه
 ٢:٤؛نخر٢٠:٨

 ١٠:٧؛٣و
 ؛١٨و١٣:٣هخر١٦

 ١٢:٣؛وخر٢٢:٤
 ١؛ه:٢٣:٤؛١٨و
 ١٠٠٨ ؛٣و

 ؛٢يخره:١٧
 ؛٢:١:ه؛.٧

 ؛حز١٦:٩مز
 ؛٩:٤؛اخر١٧:٢ه

 ؛٦:١١؛برؤ٢٠:٧
 ٦و٤:١٦

٢٤:٧تخر١٨

 ٦:هو٨ثخر١٩
 ١٢:١٠؛٢٢:٩؛١٦و
 ٢٦و٢١:١٤؛٢١و

 :ه؛١٧جخر٢٠
 ؛٤٤:٧٨ز٠ح
 ٣٠و٢٩:١٠ه

١٨:٧خخر٢١

٠ ت الئهر(( من ماء يشزبوا أن الوصريون
 لهارئ؛ عاله ٠. لموسى الردة قاال م١٩
 مياو عتى يذالث وثن عصاال حذ-

 سواقيهم، وعتى أنهادهم على الوصرئيئ،
 مياههم مجتمعات كال وعتى آجامهم، وعتى
 معبر أرض كل في ذم فيكوأل ٠ذائ لقصير

 هكذا فعقال٢ً ٠ األحجار(( وفي األخشاب في
 القصا روع ٠ الردة أتر كما وهارون موسى

 غير أما؛ الئهر في الذي الماؤ وضرن
 الماع كزع فتحوال عبيدوج، عيون وأها؛ ورعون
 الذي الئتلئ ومائ٢١ ٠ذائح الئهر في الذي

 ره الوصرتآل يقدر فلم الئهر، وأنقئ الئهر في
كل في الذ؛ وكان الئهرخ* من ماء يشزبوا

 المعجرة العشر الضربات طبيعة إذ ٢٩:١٠-١٤:٧
 طبيعبة حوادث أنها على تغسيرها يمكن ال ،الواضحة

 ،المسبق فالتنبؤ .الهوا تفسيرا بعد ما فى موسى أعطاها
 من أبعد جعلها ،قوتها عن فضال ،ضربة لكال ،والمحند

 المحددة الطبيعة عن فالكالم عادة. طبيعبة ظاهرة كونها
 العبري بين مئزت والتى الضربات، لبعض والممإبزة

 بين أو (،٢٣:١٠ ؛٦و ٤:٩ ؛٢٣٠٠٨ )رج والمصري
 كما (،٢٦٠٠٩ ؛٢٢:٨ )رج األرض وبقية جاسان أرض

 لهذه الخارقة الطبيعة كذلك، يلحظ بالفعل، حصل
األحداث.

 النهر إلى الذهاب اعتاد فرعون أن يبدو املساح. يف ١٥ :٧
 الفرائض بعض ألداء ،األرجح على أو لالستحمام،

 ذلك في ،مراب ثالث موسى التفاه أن فكان الديسة.
 والرابعة األولى الضربات من لتحذيره ،الباكر الصباح

 المواجهة إذ النهر. حافة على ٠(١٣:٩ ؛٢٠٠٠٨) والسابحة

 النير، ضئتي على حرت تلك، الضربات حلفة في األولى
 مذه فى الذي االرض، فى للمياه المقدس المجرى
 غنى في وحيورا استراتيجبا يساهم كان ،السنوي وجزره

 أجل من باستمرار تعلو الشكر ترانيم فكانت الزراعي. مصر
 االقتصادي البالد مصدر النيل، يجلبها التى البركات
والوحيد. األعظم
 األحمر التلوين إلى تشير ال العبرية الكلمة إذ دقا. ١٧:٧
 التبار يجرفه الذي الوحل يذوب حين يرى أن يمكن الذي

الدم. أي الفعلبة، المادة إلى تشير بل المائي،
 إذ املاء. كلح مياههم... جممتعات كال ٢٠و ١٩:٧

 وسواى وأنهار ))مياه ،مثل مختلفة كلمات استخدام
 الذالء فحر الضربة. ارساع إلى يشير ، ورك(( وآجام

 ومحفوظه ماء، مملوءة كانت التى الحجرة أو الخشببة
إلى التحول لعنة من محتوياتها تنج لم ،البيوت داخل

اد هصر اسرعلى الضربات م ٠ - ا؛

انيجة المصري اإلله الغربة
(٢٢:٧) يغتى فرعون حاي (٢٠:٧) الدم -١
(١:ه٨) يقتى لكنه (،٨:٨) بالحرة ويعد اإلتقان، ستجدى فرعون حقات (٦:٨) الضفادع .٢
(١٩:٨) يتفتى فرعون نوت ،هاثور (١٧:٨) ابعوض .٣
(٣٢:٨) يغتى لكنه (،٢٨:٨) يفاوض فرعون إيزيس شو، (٢٤: ٨) ؛.الدان
(٧: ٩) يقتى فرعون أييس (٦: ٩) المواشى موت ه.
(١٢:٩) يتفتى فرعون سخمت (١:;٩) الدمامل .٦
(٣٥: ٩) يتفتى لكنه (،٢٨: ٩) بالحرة ويد (،٢٧: ٩) اإلتقان .ستجدي فرعون جا (٢٣: ٩) ابرد .٧
(٢٠: ١٠)يقشى لكنه (، ١٧: ١٠)اإلنقاذ وتجدي ، (١١: ١٠)ئغاوض فرعون سرايس (١٣: ١٠) الجراد .٨
(٢٧: ١٠) يقتى لكئه (،٢٤: ١٠) يفاوض فرعون رع (٢٢: ١). ؟.الظالم
(٣٣-٣١: ١٢) معر من يرحلوا أن إسرائيل بنى يترحون والمصرون فرعون (٢٩: ١٢) األبكار موت .١٠



١٥٨ ٨ ،٧ اخلروج
 كذللائً مصر غرافو وقفزًا وصر. أرخي

 كدمع فلم فرغون قنب فاسئة ٠ن بسحرهم
٠الرمةر تكلم كما لغما،

 يوجه ولم تيئه وذحال زؤرغون انصرف دم٢٣
 الوصرئيئ جمثع وحعر٢٤ ٠أيثما هذا إلى قلبة

 يقدروا لم ألدهم ليشربوا، ماؤ ألجل الئهر حوال
 الئهر* ماع س تشزبوا أن

 ؛١١:٧دخر٢٢
 ؛٧:٨ذخر
٣:٧؛١٩:٣رخر

 ٨ الفصل
 ؛١٨و١٢:٣أخر١

 ٣و١؛ه:٢٣:٤
 ؛١٤:٧بخر٢

 ١٣: ١٦ ؛ترؤ٢:٩
٣٠:١٠ثمزه٣

الضفاع ضربة

تعذ أيام سج كثبث وزائ (٢:ه٧ )مع ٨  نوسى: لرذ١ قاذ١ لئهز١ لرب١ ضزت مط ٨

 الردة؛ يقوال هكذا لة؛ وش فرغون إلى ))ادحاله
 أن تأبى كشن وإنه٢ ٠لةحئدوذيأ سعبي أطلقه

 نخوملح جميع أضرت أنا فها بدطاعهم
 فتصقذ ضفادع. الئهز فةغيخرًا٣ ٠ ت بالئغادع
 وعنى فراشلائ يخذع وإلى ئيبلائً إنى وتدحال

 ١٩;٧هجخر
 ؛٤:ه٧٨حمز٦
 ٣٠:١٠ه
 ٢٢و١١:٧خخر٧
 ؛٢٨:٨دخر٨

 ؛١٧:١٠؛٢٨:٩
 ؛٧٠٠٢١ عد

 ؛٦:١٣مل١
 ٢٤و ٨: ١٠ خر د.

 ؛١٤:٩دخر١٠
 ٣:ه٤؛تث١١:١ه
 ؛٢٦:٣٣؛٣٩و
 ؛٢٢:٧صم٢
 ؛٢٠:١٧اي١

 ؛٨:٨٦مز
٦:١٠؛)إر٩:٤٦ إش

 وإلى سملة وعلى غبيدلة ببوم وإلى سريرالث
 سعيلة وعنى ءذيلة٤ غعاحبلة* وإلى تنانيرلة

٠ الئغادع(( تصفن وغبيدلائً
 نذلة مئ لهارون: ))شه لموسى: الردة فقاال

 وأصعد واآلجاوج، والغواني األنهار عنى بغصاك
 نذة هارونًا فئذ٦ ٠ يصر(( أرض عنى الشفاع

 وعكمن الشفاع فضعذلعإ يصر، مياو عنى
 الغرافون كذللة وئغال٧ يصرح. أرض

يصر. أرفي عنى ع الصفا صفدوا و خ بسحرهم
 ))ضليا وقاال؛ وهارون موسى فرغون فذعا

 قعبي ٠وغن عتي الئغايغ لترم د الرب إقي
 موسى فقال * للردا(( ليذبحوا الغصن( ن فاطلق

 وألجل ألجلك أضئي ئقى لي >اغئئ لغرغون:
 ٠بيودلائً وغئ عدليًا الئغادع لعطع وسعيلائً غبيدلثًا
 فقاال: ٠ ))عذا(( فقاال:١ ٠ الئهر(( فى تبعى ولكلها

إلبنار* الرت مثل ليس أن *اتعرفًا لغى ))كعوللاًئ.

 ،سخيعا بدا كم بسحرهم. كذبك مصز عرافو وقفل ٢٢: ١ب
 ، فعلوه فما الضربه. لقض من بدال التقليد إلى السحرة يلجأ أن

 عناد تزايد في ،حال كزح على خدم قد ،الدم من اإلكثار وهو
فرعون.

 املالذ كان الثهر. حوايل املصريني مجع حفز ٢٤ :٧
 تحت الطبيعية المائية المجاري عن التنقيب هو الوحيد
 يستخدمه لكي المتوافر الماء كان هذا أن ويبدو .األرض
(.٢٢ )ع السحرة

 إنذار توجيه قبل الوقت من فترة مضت أيام. سبعة ٢٥ :٧
 وبتتاع بسرعة تحدث لم الضربات أن على يدأل مما ،آخر

متواصل-
 حين قصره في كان فرعون أن يري فرعون. إىل أدخل ١ :٨

 اإلنذارين تتلم أيثا القصر وفي الثانية. بالضربة اإلنذار تمتم
(.١:١٠(والثامن)١:٩) الخامس

 بتعابير الله استخدمه ،واشتقاقاته ضزت الفعل إن . أضرت ٢ : ٨
 الكافي الوبع إعطاؤه هي والغاية ، العبرة( من )حرفيا مختلفة
 إذ والصقاع. مصر. في يحصل كان ما قسوة عن للتعبير

 التعاويذ تقلدهم في يرى كان بالضغادع المصمرين إعجاب
 إد ،تعبنا الصقاع قتل منعوم وبي ،الضفادع شكل على

 من اآلتي الضفادع نقيق إذ مقدسة. حيوانات رعد كانت
 أناآللهة على حين للغة* عالمة كان الماء، برك وش النهر،
 األرض جعلوا قد ، وانحساره النهر بغيضان يتحكمون الذين

 المناسبة هذه في بكرم حابي اإلله وكان جديد. من حصبة
 أن ذلك على زن الما*. تيار مع تنزل الطمي رواسب جعل ألنه

 خنوم اإلله زوجة ،حقات اإللهة صورة يمئل كان الضفدع

 بهذه الضفادع وجود ولكل والخصب. اإلنبعاث ورمز
 لم (١٣و ٣ )ع وخارجها البيوت داخل مكان ركل الكثرة،
 من بدال اإلزعاج من والكثبر والهبع اإلحباط سوى يجلب
 للزرع جاهزة أصبحت الحقول أن على العادرة العالمة

والحصاد.
 بدال العراض جند جديدة حه العزافون. كذلك وقفل ٧٠٠٨
 تكاثر من يزيدون الضربة، وإزالة التفية، فنونهم إظهار من

 تكن فلم . اإلرعاج من المزيد الشعب إلي مضيقين الضفادع
 السحرة يكون أن أتا .))التقليد(( ض أكثر على قادرة سلطتهم
 ،إزالتها على قدرتهم دون ،المشكلة مضاعفة على قادرين

الملكى. العناد لتصئب يكفى فهذا

 والتماس هنا، الرت اسم استخدام إذ الرب. إىل صليا ٨: ٨
 اعتراف مسألة وليس تفاوض مسألة كان بتدحله، النجاة

إسرائيل. برب ورسمى شخصى
 سؤال في كهذا محددا تغصببال إذ النهر. يف تبقى ولكنها ٩:٨

 ،طببتهما إلى عادا قد المياه ومجتمع النيل أن يوكد ،موسى
.الحياة دعم في جديد من واستمرا

 الوب تحديد امتياز ننح قد فرعون أن بما غذا. ١٠:٨
 أن طلب فقد للنجاة، موسى صالة الله يستجيب كى

 سبيل على يأمل، كان التالي. اليوم في الضرة تشبع
 وهكذا الحين، ذلك قبل يحصل قد ما شيائ أن ،االفتراض

 إيقاف على الرت بسلطان االعتراف ملزائ يكون ال
 إال وإللهه. لموسى بالفضل مديائ يكون ال كما الضربة،

)ع عناده على فرعون وظل موسى، صالة استجاب الله أن



٨ الخروج ١٥٩
 وغبيلملح بيويلح وغن عنلح الشفاع الفتردبخ
٠ الئهر(( في تبثى ولكئها ونملة،

 فرعونى، لتنه من وهارئ موسى خرج دم٢
 التي الشفاع أجل منه الرمة إتى موسى

 موسى. كثول الرت افكل نرعآل، على حظها
 ٠والحقول والنور البيوم موتًا الشفاع فماكم

 األرض. أنثتم حئى كثير كوثا وجقعوها١٤
 أغلظًا لثرحسما١ حبل قد أئه نرغوثأ رأى فلائ١ه

٠ ض الرت تكئهًا كما لؤما، يسمع ولم وله

البعوض ضربة

 ثن لهارون: ))قل لموسى؛ الرت قال دم٦
 في يعوشا ليصير األرص كرات واضرت غصالثًا
 هاروه ثن ٠ كذللح فثغأل١ ٠ مهز(( أرص جمح

 البعوص فصاز األرض، كرات وشرت بعصاة ة كدح
 األرص قراب كزع البهائم^. وعلى الناس على
 وشل١٨ ٠مصز أرص جمح/ في ئعوشا صان

 البعوص ليخرجوا ببحرههًاض الغرافون كذللح
 النامي على الببرض وكان ٠ يستطيعوا فلم

 ))هذا لغرغوذ؛ الغرافون فقاال١٩ البهائم. وعلى

 ؛٣٠:٨زخر١٢
 ؛١٨:١؛.٣٣:٩

 ؛)ح١١:٣٢
 (١٨-١٦ه:
 ؛١١:٨سجا١ه

 ؛٢٢و١٤:٧شخر
 ٦:٦صم١؛٣٤:٩

 ٣١:١٠زه٠ص١٧
 ١١:٧ضخر١٨

 ؛٧:٨؛١٢و
٨:٣تي٢؛٨طداه:

 :ه؛٧ظخر١٩
 ٣:٦صم١؛٧:١٠

 ؛٣:٨؛مز٩و
 ؛٢٠:١١لو

١:ه٨عخر

 ؛١:ه٧عخر٢٠
 ؛١٨:٣؛فخر١٣:٩
 ؛٣و١؛ه:٢٣:٤

١:٨ 
 ٦و٤:٩قخر٢٢

 ٦: ١١ ؛٢٣: ١٠؛٢٦و
 ؛١٣: ١٢ ؛٧و
 :ه٧؛لخر٨ه:٠ذ
 ؛٤:١٤؛٢:١٠؛١٧و
 ٢٩:٩م

 ٨:٤نخر٢٣
 ؛٤:ه٧٨مز٠٢٤

٣١٠١٠٥ 
 ؛٣٢: ٤٣ دتك ٢٦
 ٢:ه٧)تث ؛٣٤: ٤٦
(٣١: ١٢ ؛٢٦و

 فلم فرغون ئلت اشئن ولكزد ظ. اشر(( إصح
٠الرتع تكلم كما ليما، تسخ

الذبان خربة

 الضباح في ))هز لموستى: الرت قال ثم٢٠
 له: وقل ٠ الماع إتى يخرج إئه ٠فرغوألغ أما؛ وقفًا
 فاه ٠ لبعبدونى نعبى أطلق الرت: يقول هكذا

 عليلح أرص أنا ها ف، نعبى كطلق ال كنمتتك إذ
 الديان، بيويلح وعلى نملح وعلى غبيزلح وعلى

 األرض وأيثما حاثا. الوصرئيئ ببوت فتمتلئ
 أرض اليوم ذلك في أثئرن ولكن ٠عليها كم التي

 هنالح يكون ال حلى ثقيلم شعبي حيث جاساذك
 ٠األرصم في لرتل١ أنا أئي تعتز لكئ ٠داذ

 تغوثا عدا ونملح. سعبى نيئ فرائ وأجغل٢٣
 دان فذحنث هكذا، الرت فثغل٢٤ ن. هذواال((

 كل وفي ٠غبيبههـ ويوب قرعون بيت إتى كثير؛
٠الدتان من األرض خربت وصز أرض

 ))انغبوا وقال: وهارون موستى فرغون فذعا
 موسى؛ فقال٢٦ ٠ هذواألرص(( في إللهكم اذتحوا

رجضو٠تذدع إلما أللنا هكذا، ئغغل أن تصلح ))ال

 مسبق. إنذار دون من البالد على الثالثة الضربة نزلت ١٦: ٨
 والتاسعة (٩و ٨: ٩) السادسة الصربتين إبان حصل نفه الشيء

 ،النهر عند تحذير : ثالثة أوجه ذو مخطط هنا ينبثق . (٢١ : ١٠ )
 العبري التعبير إذ ٠ البعوض .البثة تحذير ال ثلم ،القصر في تحذير

 رؤيتها تصعب السعه صغيرة حبرات على يذزًا لكي استخدم
 طاهرين أنفسهم حفظوا الذين الكهنة فأولئك .المجردة بالعين

 شعر وبحلق الدائم، باالغتسال وذلك تدقيؤؤ، بكئ ديسا
واجباتهم. في نجسين وتالبا ،معذبين بذوا ،انجسم

 يويد مصر. أرض مجيع يف األرض... تراب كل ١٧: ٨
 هول شمولبة على و))أرض(( ))كل(( : الكلمتين بتكراره التدوين
.وقسوته ؛البًا
 هذه مضاعفة في العزافين فشل إذ الله. إصع هذا ١٩: ٨

 ما في فقط بره ،الآلفت االعتبار هذا منهم سحت الضربة
 متغردا ذلك مع ظئ والذي ،علائ فرعون أمام ولكئ ،بينهم
الله. بسلطان لالعتراف مستعد وغير

 الكلب(( ))ذبابة الكلمة السبعيسة الترجمة ستخدم . الذبان ٢١ :٨
 أتا .الذم تمتعس حشرة هي الكلب(( ودبابة .))ذبان(( الكلمة بدل
 لكي أخرى حبة كائنات على بيبها تفع التي اللمس ذبابة

 وإذ ،هذا .أدجيت اإلله طهور كعتبر فكاتت ،الهرقات بها تقتات
 يكون أن يصعب (٢٤ )ع الذبان(( من األرض ))حربت القول:
 مهما ،حال كئ على .إله دبابه- ويصدرص ،بالحير يئر تقويائ
.وقامسا هائال كان الشربة تأثير فإذ ،الحشرة تلك الع كان

 يحص ط في األولى المزة إتها جادان. أرص ..أسر. ٢٢:٨
 ال أن ينبغى فإسرائيل التمايز؛ الله فيها يحدد التى الضربات،

 والذي ،رسم الذي التمايز (٢٣ )ع )آية(( الكلمة تصهال .بقسئ
 والتاسعة والسابعة الخامسة الضربات فى تحدينا لجظ

 فى ))شعبى(( للكلمة المتكرر التأكيد على وعطائ .والعاشرة
 فك إسراسل بين الواضح التمييز فإذ ،حكم من الله به نطق ما

 الله إشراف على الضوء يلقي ،نفها ومصر ،جاسان
شعبه. على والقوي الشخصى

 حذد المرة، هذه في الضربة من التحذير إن غذا. ٢٣:٨
 للتوبة فرصة وشعبه فرعون معطبا ،وقوعها وقت بالشبط

 بالنسبة المحدد الوقت كذلك كانت ))غدا(( والكلمة واإلذعان.
 ؛ ١٨و ٥: ٩) والثامنة والسابعة الخامسة ،الضربات من كئ إلى

 المحدد الوقت فكان الليل(( نصعب ))نحو القول، أثا (،٤: ١ *
.٤: ١١ ح رج (.٤: ١١) العاشرة الضربة البتداء
 بابساومة تهدئة محاولة إنها املصرين. رمجن نذبخ ٢٦:٨

 ، األرص(( هذه في إللهكم اذبحوا ))اذهبوا :فرعون جاتب من
 تكون لن إسرائيل ذبائح أن إلى باإلشارة موسى واجهها وتد

 بردة يواجهونهم قد الذين ،المصربين لدى مقبولة جميعها
 على فرعون فهمه التقويم هذا ؟(( يرجموننا أفال )) :عنيفة فعل

 (،٣٤: ٤٦ ولم)تك للرعاة الشديد كرههم أن فإائ الغور.
 ديانتهم، في مقذسة هي التي الحيوانبة إسرائيل ذبائح ان وإنا

إسرائيل. ذبائح من المصرين اشمئزاز سست



١٦٠ ٩ ،٨ الخروج

 رجس ذبحنا إنه ٠إلبنا للرمة الوعهرسئ
 دذهب يرلجمودنا؟ أوال عيونهم أما؛ المصريس

 إلبناي للرمة ويذبح البرئة في أتاو دالكة سئر
 أوطلعكم ))أنا نرغونًا: فقاائً ٠أ٦لذا< يقوال كما

 ال ولكن البرئة، في البكهًا للردة تذبحوا
 موشى: نقاال ٠ب ألجلى(( ضليا ٠بعيدا تذنبوا

 الرمة، إلى واضئي لد ين أخرح أنا ))ها
 ٠عنا وسعبخم وغبيد نرغونًا عن اللدانًا فترعع
 يطلق ال حئى يخاتال جرعوبى نئن ال ولكن

 ؛١٨:٣يخو٢٧
 ١٢:٣؛اخر٣ه:
 ١وه ٨:٨بخر٢٨

 ؛٢٨:٩؛٣٢و ٢٩و
 ٦:١٣س
 ١وه ٨:٨تخر٢٩
 ١٢:٨ثخر٣٠
 ٨:٨؛٢١:٤جخر٣٢
٢ه:٢؛مز١وه

٠ت للرمة(( لبذبح الشعب
 وضئى ترغون ٠لذن مئ موشى فخرج

 موشى، كقول الردة فقال٢١ ٠الرلةت إلى
 لم وسعؤه* وعبيرو ورعون عن الدان فارفع

 هذو قلبة فرغون- أغلظًاج ولكن٣٢ واجن؛* تبق
الئعب* يحللق فلم أيثما الغرة

 ٩ الفصل
 ؛١:٨؛٢٣:٤أخر١

 ١٦:٧بخر
 ٢:٨تخر٢
 ؛٤:٧ثخر٣
 ؛٦صمه:١

 ؛١٠: ٣٩ مز
 ١١: ١٣ ر
 ٢٢:٨جخر٤
 ٢و.١٩:٩حخر٦

 ه٠و ٤٨:٧٨ مز ؛٢وه
٣٢:٨؛١٤:٧خخر٧

الماشية إهالك ضربة

 يذاشنن٠ال١إل ذئ١ يقوالً ١ش نة، ولى ٩ ،ادحالإلى±ننم ؛بس:1 قالق م ٩

 تأتى كئ إن افإدة ب. يعيدونى ا سعبى أطلق*
 ينث فها٣ بعن، دمسكهم وكفت، دطلعهمت أن

 على الحقل، في التي تواشيك على تكوذ الرمة
 كقيأل وبا ولعتم؛ والبر والجمال والخمير الحيل
 إسرائيل تواشى قين الردة وئتؤرج ٠جائ

 لبنى ما كل وئ نموت فال الوصرئيئ. وتواشى
 ))غذا قائال: وقائ الردة وعئذ ٠ سىء<( إسرائيل

 الردة فئغل٦ ٠ األرض(( في األمر هذا الردة يففل
 تواشي جمع فمانح الثر. في األمر هذا

 يغت فلم إسرائيل يي تواشي وأتا ٠الوممرئيئ
 توأشى وإذا نرغونًا وأرسل٧ ٠واجذ ينها

 غلظًا ولكن ٠واجن وال ينها يغت لم إسرائيل
٠ الغصنخ تطلق فلم نرغونًا لب9

 أن األؤأل االعالن أظهر أطلقكم. أنا ..نذب. ٢٩-٢٧:٨
 الحدود وراء أيام ثالثه من أقئ ليس النغر على التصميم

 الثاني اإلعالن وأظهر للتغاوض. قابل غير أمر هر المصري،
 تحمن ،والددبح السفر على التصميم ذلك إيقا-* محاوال فرعون
لشعبه. الرب لطب كاستجابة وليس حزم، بكئ سلطته
 ،فحسب شمه ألجل ال مختصر، طبع ألجفي. صئيا ٢٨:٨

 الضربة بشأن سابعا طلب كما ،أيصا الصربة ريع ألجل بل
(.٨:٨) الثانية
 تشددا هنا الكالم موسى ينهي يخابئ. فرعون يئن ال ٢٩:٨

المخادعة. الملك كلمات طبيعة على
 الكاملة اإللهؤة باإلزالة اإلعالن هذا واحدة. تبئ مل ٣١:٨
 بقيع لم ،موسى لتوسل الله الستجابة إثبات وهو ،للذبان
 تداعيات من استراح وقد ،جديد مئ فنجده ن البئة فرعون
(.٣٢ )ع العنيدة مقاومته إلى يعود الغدة، الضربة

 االراح في كات التي االواشي أن يبدو الحقل. في التي ٣: ٩
 فإن ،الخاتقة آلبدة من الرغم فعلى .وطأةهالوبأ ترزح*اتحت لم

 مصر تستمر لكي ،الحياة قيد على ظنت الحيوانات بعض
 االليفة. الحيوانات على يعتمد الذي اقتصادها خسارة دون
 بعض بعن كان ،السابعة الضربة نزك حين ،قليلة أشهر فبعد

 نفقت لكانت الحقل فى ثركت لو التى الماشية، قطعان
 معروفة كانت التى الخيل إذ واجلمال. اخليل... (.١٩: ٩)

 رج .العسكرة الخدمة في الهكسوس أدخلها ،الفترة تلك في
 قد أيصا، الجمال وكانتة والتاريغ. الكاتب :التقدمة
 ق ١٥ القرن من الوقت ذلك فى نئنحنة حيواناب أصبحت

 المواشي، من المتعددة األنوع ذكر في جذا. ثقيال وبا م.
 طاولتى والتي ،جدا الثقيلة الضربة طبيعة على تشدين

 المصري األدب ست األولى. للمرة الشحصبة الممتلكات
 فمهما .المصرن إلى بالنسبة المواشي أهمؤة مدى ،والرسوم
 الماشية طاعون أو الخبيثة انجمرة :بالتحديد الودأ حلبيعة كانت

 داء كان أنه الواضح فمن ،الماشية تصيب أخرى أمراض أو
 كانت إذ واضحة، فكانت الديسة المضامين أما وفقالبا. تعربا
 الذي أبيس الثور سيما وال ،مقدسا حيواائ الثور تعتبر مصر
 المقدس الحيوان كان ألنه ،العبادة حتى خاصا اهتماتا لقى
 إذ ثم منور. الثور ميليوبوليس بجك وبد .بتاح اإلله لدى

 كانت ،إمرأة-بقرة بصورة أو ،ببقرة المتمئلة هاثور اإللهة
.عديدة مدن في بعبد
 سالمة عن اإلضافي اإلعالن إذ شيء. ميوت.ن. فال ٤:٩

 الله أزمع لما الخارقه الطبيعة على بفعلبة شدد إسرائيل مواشي
 إسرائيل بين القائم التمايز عن ثانية مرة أعلن إذ يفعل، أن

 بني حماية على بوضوح اإلعالن شدد وكذلك ومصر.
.انتمإءهم مسا إسرائيل

 النبوة الصربة، هذه طبيعة إذ .وقائ الرت عنب :ه٩
 ))فى :بالقول واإلشارة ))غذا(( الكلوة بتعيين بززن ،والمعجرة

(.٦ )ع به أضء كما ذلك حدث وقد ، الغد((
 هذا .واحد منها ميث فلم إسرائيل بين مواشي وأقا ٦: ٩

 بتى إلءالنأذ1 بتكرار إفا! تأكيدا اكتتب اسل، التمايز
مواشيهم. في خارة أية يتكبدوا لم إسرائيل

 من يتثبث أن للملك انبغى ،المرة هذه فرعون. وأرسل ٧: ٩
 أو تبريراته بمانت ومهما إسرائيل. لبني الممنوحة الحماية صحة

 مئ مزيد إلى االمر به ادير فقد ،ذلك حول الشخصؤة نظرياته
 : ذلك صحة من تأبده من الرغم على ،والعصيان المقاومة

واحد((. وال منها يثث ))لم



٩ اخلروج ١٦١
كمامل١ غربة

 ))حذا وهاروه؛ لموض الردة قالق دم٨
 موض ولثدره األتوئ، ذماد من أيديغما ملء
 غبار لةصيؤ٩ فرغوه، غيثي أمام السباء نحو
 الناس عز صر ٠وصز أرض كل عز

 كل ني بسور طاأل دمابزآد البهاكل وعز
 أما؛ ووقفا األتوه ذمان فأحذا ٠ معمر(( أرض

 فصان السماء، نحو موسى وذراة فرغوه،
 البهائم. وفي الناس في طالقة يور ذماالذ

 موسى أها؛ تقفوا أن القرافوهر تسطع ولم
 في كانمن األماكل ألن األمالمن، أجل مزه

 نذن ولكن المصريين* كل وفي القرافين
 كما لؤما، ص سمع فلم فرغوه قلب الردئ*
٠موض الردة كئآش

 ؛٢٧: ٢٨دتث٩
 ٢:١٦رؤ
 ٢٧: ٢٨ذتث١٠
 ؛١٩و١٨:٨ر)خر١١

 (؛٩:٣نى٢
 ؛٢٧: ٢٨ ذن

 ٢و١:١٦؛رؤ٧:٢أي
 ؛-١٣:٧سخر١٢

٢١:٤شخر

؛٢٠٢١٣

 ؛١٠:٨طخر١٤
 ؛٢٤:٣تث

 ؛٢٢:٧صم٢
 ؛٢٠:١٧اي١

 ؛٨: ٨٦ مز
 ؛٨:ه-٤إشه
 ؛٩:٤٦

 ٧و٦:١٠إر
 ؛٢٠:٣ظخر١ه
 ٣:ه؛عخره:٧

 ؛١٧:١٤عخر١٦
 ١٧:٩ )رو؛٤: ١٦ أم
(٩و ٨:٢بط١؛١٨و

البرد تجربة
 الجباح في ))دغرص بوسى؛ الومة قاال دم١٣
 إال الردة يقوال هكذا أل؛ وش فرغوه أها؛ وقئ

 ألز١٤ ٠لةعيدوذىض نعبى ٠أطلق العبرانئيئ؛
 قلبلائً إز شرباتي جمع أركل الترة هذو

 ليس أن تعرفا لكى وقعؤلائً، لغًا غبيش وعز
 كت لو االه ه األرض. كل فى سرط
 شذ يالوإع، وسعبليًا وأضريائً يدي أئألظ

 أقميلائغ، هذا ألجل ولكن١٦ ٠األرض ض قبان
 فى باسمى يخبرف ولفى ؤتى، اويلئآف لفئ
 ال حى شى يعذ ثعبن أغ١٧ األرض. كل

عظيائ يرذا أمطر اآله كل غذا أنا ها١٨ ٠يطق

٤٣:٨ دامل ؛١٧: ١٤ ؛٩:١١ ؛١:١٠ وه؛ ٤:٧فخر

 المرة إنها دمامل... البهائم وعلى الناس عىب صر ٩:٩
اإلنسان. حياة ئستهدف حيث األولى،
 الرماد، من صين وهارون موسى أخذ األتون. رماد ١٠:٩
 صناعة أتون من أو اليس أتون من بل أتون، أي من ليس

 إضفاه في وامع، نطاى على ،اشتركا اللذان فاألتونان األحر.
 الحدالمش. صحة يهدد إيالم مصدر اآلن أصبحا عليهم، الظلم

 أن إلى يشير. تعليى ثتة ٠يقفوا أن العرافون يستبع مل ١١: ٩
 كانوا المصرين(، أعين في قدرة رجال )إنهم الرحال ال

 وإما جسديا إما ،ابصمود يستطيعوا لم إنهم حتي جدا نعدين
 لم أنه من الرغم وعلى الله. بامم الرسمين الناطئين أمام ،مهؤا
 ،يبدو ما على لكنهم ،الثالثة الضربة بعد نكرهم على يؤمتًا

 حين حاضرين شلة دون وكانوا فرعون، خدمة فى استمروا
 قد يكن لم عجزهم إذ والخامسة. الرابعة الضربتان، بزلت
 وريما ،خدناتهم من يعفيهم لكي فرعون أمام كافيا أصبح
 اإلقرار عدم إلى ترمي ،فرعون من خارجية إشارة ذلك كان

إسرائيل. إلله الكلئة بالقدرة
 ردء ببل موسى إلى الموجه الكالم باستثناء الردة. شذذ ١٢:٩

 قلب شذد الله :العبارة فإذ ، (٣: ٧ ؛ ٢١: ٤ خر )رج الضربات
 ،األخرى األمثلة فى السرد أن ذلك ٠مرة أول دكزت ،فرعون
 ثرد كانت مرة كلح وفى قلبه. شدد هوالذي فرعون أن يلحظ

 ى٠ تحصل كانتألمور الردة((، أمرهما ))كما العبارة:
 بواسطة قصده يحعق كان الله (١ :متقاربتين نظر وجهتى
 كما أفعاله، عن مسؤوال شخصيا كان فرعون (٢ فرعونر؛

.٢١: ٤ ج رج . ١٣ رح الوارد الطلة ذلك دهم
 ما يحذد ،هنا الملكية لضمير اة استخدام .إذ .فنزباتي ١٤: ٩

 ،فرعون نظر في الوضوح شديد يصبح اذ ينبغي كان
 قلبك. إلى شخصيا. الله أعمال كانت هذه أن ثمواألخص
 كالنا يبدو، ما على التعبير هذا كان قلبك(( إلى ))أرسل...

 ،ما عمل في الكاملة بالقوة يشعر اإلنسان جعل يشيرإلى عاميا
اإلنان. نفس من العمل هذا وبقرب
 لكى الله شعب إلطالق المعتاد األمر تكرار بعد ١٩-١٤:٩
 تأثيرا لضرباته أن من التحذير إرسال وبعد ؛،١٣ )ع يعبدوه

 تعليمات وأصدر ،المطومات بعض الله أضاف ، (١٤ )ع فعليا
:ة دد حد

 أن مغاده بالضررات، متعلق الجوانب مثلث هدف (١
 ئعلن سوف قدرته وأن ،له مثيل ال تهوه أن سيدركون المصرين

 سوف وقدرته وصفاته وشخصؤته اسمه وأن بواسطتهم،
 سائر عن تخفي أن مصر تستطع ولن مكان. كل في بعرف
إمراض. إله ضربات بسبب أصاتها الذي الهوان األمم

 التي السلطة حجم كان مبما فرعون، أن إعالن (٢
 شؤون على الكلية وسيطرته الله عناية بسيب فذلك ،يملكها
 بمثابة هذا كان عرشه. على فرعود ترع ذلك في رما العالم،
 الحقيقى الرب ذاته، عن أعلنه ما تماعا كان تعالى بأنه تذكر

ذاته. في الكائن األوحد،
 لوأن مبر، سينتظر كان الذي األسوأ بالوضع تذكير (٣

 لكانوا ،أوأل الشعب يضرب أن السابقة ضرباته في اختار تهوه
 األناة وطورل رؤوقا الله كان لقد بكالمآخر، فنوا. قد حتائ
.الضررات توالي أثناء

 يطلق أن مزمع له، مبيل ال الذي اإلله بأن إعالن (٤
 مصر تاودخ في بأل مثله يذون لم٠الذي األمر ،عقالها من الطبيعة
.امه(( أصبحت ))مذ أو تكوينها(( ))منذ أو كله،

 العاصفة المصرين طب إمكانية حول إرشاداب ه(
 هي فها .الممتلكات في وخراب دمار من غشه ما مع الهوجا.*
.جديد من لهم ئعذم النعمة
 المطلقة الله سلطة إلى بولس يشير حيث ١٧:4رو رج ١٦:٩
فرعون. على



١٦٢ ٩ الخروج

 تأسيسها يوم منذ مصر في مثلة تكرخ لم جدا
 ما وض مواشينًا احم أرسل فاالن ٠ اآلن إلى
 الذيئ والبهائم الناس جمع الحقل* في للة

 اليو، إلى يجتعآل وال الحقل فى يوحد
 خافًال فالذي ٠ فبموتوزًا(( البرد عليهم ينزل
 بغبيدهك هرب نرغودخ ل غبيش مرخ الرب كلتة

 قلبة يوحة لم الذي وأما٢١ ٠ البيوم إلى وتواشيه
 في وتواشؤة غبينة فترلائً الردبًا كلفة إلى

 ؛ ١٧: ١ ذخر ٢٠
 ؛٣١:١٤

 (؛١٣: ١٣ )أم
 ٧:١٠؛١٩:٨لخر
 ٢١: ١٦ مرؤ ٢٢
 ؛٢٤: ١٩۵ن ٢٣
 ؛١١:١٦يش

 ؛٤٧:٧٨؛ ١٣: ١٨ مز
 ؛٨: ١٤٨ ؛٣٢: ١٠٥
 ؛٣٠:٣٠إش
 ٧:٨؛رؤ٢٢:٣٨حز
 ؛١٩:٩هخر٢ه

 ؛٤٨و ٤٧: ٧٨ مز
٣٣و ٣٢: ١٠٥

٠ الحقل
 نحتو ئذلائً ))لذ لموسي؛ الرمث* قالة دم٢٢

 طى يصر: أرض نخًا فى نردم ليكون السماء
 في الحقل عشب نخًا وطى ابهائم, وطى الناس
 ،السماؤ دحو غصاة موسى فتذ٢ ٠ مصر(( أرخن

 على نار وجرئ ويردان رعودا الردة فأعثى
 ٠يصز أرض عتى ترذا الردة وأمثز األرض،

 ء سى ٠البرد وسعر فى مثواصلة ونار ترذ، فكالخ٢
 منذ يصر أرض كل في مثلة يكوح لم حذا عظم

 أرص في^ض البرن فصرسمًاهـ٢ه أكة. صاذئ
 * والبهائم الناس يئ الحقل في ما جمع يصر

 جمع وكسر الحقل عشب جمع البرن وضرسمًا
 تنو كان حيث جاسان أرض إال الحقل. سجر

ترد* فيها د فرح فلم إسرائيل،

؛٢٣و٢٢:٨دخر٢٦
 ؛٢٣:١٠؛٦و٤:٩

 ؛١٣:١٢؛٧:١١
١٩و ١٨:٣٢ إش

 ؛٨:٨يخر٢٧
 ١٦: ١؛.٣٤:٩ أخر

 ؛٦:١٢أي٢؛ب١٧و
 ؛٤: ١٢٩ مز

 ١٨: ١ مرا ؛١٧: ١٤٥
 ؛٢٨و٨:٨تخر٢٨

 ؛٢٤:٨؛ع١٧:١٠
 ٨:١٠؛٢:ة٨ثخر

 ٢٤و
 ٢٢:٨مل١ج٢٩

 ؛٦: ١٤٣ مز ؛٣٨و
 خر٤؛١:ه١إش

 :ه؛١٩؛٢٢:٨
 ؛١:٢٤؛مز١١:٢٠

٢٨و٢٦:١٠كو١

 وقادًا وهارئ موسى ورغألوذعاي فأرسل
 البارب هو الردة الترة. هذو أ ))أخطات لنما؛

 وكثى الردبًا، إلى صئيات األشرار* وسعبى وأنا
 تعودوا وال ث فاطلعكم والبرن، اشر رعود حدوث
 مرخ خروجي ))عندًا موسى؛ لة فقالة ٠ تلبثون((
 الرعون فتنعنلع الردبًا، إلى ياًائج أبسطًا المدينة

 للرسمًاح أن تعرفًا لكى أيشا، البرن يكوزًا وال
 لم أدكم أعلبًا فأنا وغبينئ أنفًا وأتا٣ األرض.
 فالكائن٣١ اإلله((. الرسمًا يرخ نعن تخثؤاخ
 والكيان مسباة كادخ السعيرد ألنًا ٠ضربا والئعير

 ألئها كضزسمخ فلم ولعطانى الجنعلة *وانا تبررا*
متأحزه. كانت

 نرغوه لذذ يئ المدينة يرخ موسى فخرج
 والبرن الرعون فانعطفت الرسمًا، إلى يتًايوذ وتسطًا

 نرغوذ ولكن األرض* على التخر ننضة ولم
 عان اظعن، والرعون والبزن التخز أن رأى لتا

 ونب فاشثذر٣ وغبيذة. هو قلبة وأغلظًا يخطئ
 الردة تكنًا كما إسرائيل، نني يطلق فلم درغوزًا

موسى. ند عن

 ٢٣:٢؛٢٢:١درا٣١(١٠:٢٦ ؛)إش٢٩:٨خخر٣٠
٢١:٤رخر٣ه ٢٩:٩؛١٢:٨ذخر٣٣

 مسع لقد .قلبه يوجه مل الندي ...خاب فالذي ٢١و ٢٠ : ٩
 على الذي اآلخر، البعض أما وأطاعوا؛ الردة تعليمات البعض
 وهو ، الريًا(( كلمة إلى قلبه ))يوجه فلم ،الوطي قائده شاكلة
.اإللهبة للتوجيهات االكتراث رفض عن سافر تعبير
 الرعد؟ العاصفة إذ متواصلة. نار نار... جرة ٢٤و ٢٣:٩

 نار(( ))ابرات أو عادة، غير برووا معها جلبتًا والعنيفة الصاعقة

االرض. على
 البرد مع وإيابا ذهابا بنفسها((( نفسها ))دحر )حرفؤا تعرجتًا؛

 الحزة العبة عن سقا يعلن لم جاسان. أرض إآل ٢٦:٩
 ،ولوحظ سابعا أعلن الذي الوطئئ التمايز لكى ،الغربة لهذه
 الكارثة مناطق في يمانوا الذين أن وضح مائذا. كان الذي هو

 أن مع ،وسليمة أيصاآمنة مواشيهم وجدوا ،التعليمات وأطاعوا
بذكر. لم هذا
 فرعون اعتراف من الرم على املزة. هذه أخطأن ٢٢: ٩

 مفهومه بي تقدم أي فإذ أشرار، وشعبه هو وبأنه بار برئة
 الدفاع أراد المزة((، ))هذه بقوله إذ ،مشبوكا اعسر الالهوتى

 ردود محا التولة، فعدم الوجه. ماء على والحفاظ شمه عن

قيمة. بال اضحت حتى والعصيان المابقة الفعل
 تقويتاكهذا إلىأن(٣.)ع موسى جواب بشري كفى.٢٨:٩

بقدرته. واالعتراف الرًا مخافة أو للتوبة نتيجة يكن لم

 والقطاني احلنطة والشعريصربا...وأقا فالكتان ٣٢و٣١:٩
 شهر في ضربت التي للمحاصيل مقتضب بيان .كضرب فلم

 أألربعة وألمحاصيل . متأحرة ألنها صررًا لم والتي شبام،
 كانت فالحخة .مهئة اقتصادية مصادر كانت دكرت، التى

 باإلضافة والكتان، الشعير حصاد من فقط شهر بعد سثحصد
 ترك ،فقط محصولين ضرب فى الله توقيت إن .؛الروان(( إلى

. اآلخرين المحصولين ضرب قبل يتوب لكي لفرعون, مجاال
 فرعون، لدى الذنب قابلبة ازدادت لقد خيطا. عان ٣٤:٩

 استرحام وهو موسى، لصالة يستجيب الله رأى حين ألنه
 اعترافاته كل انحت (،٢٨ )ع التمسه قد فرعون كان

 التى العنيدة للمقاومة ذكر آول إته وعبيده. هو ووعوده.
 قلوبهم. أغلظوا حميعهم إذ وحاشيته، فرعون بها اضطإع
 الضربة بشأن لموسى الله توجيهات فى يبرز السافر فالتباين
(.١: ١٠٠) معبن لقصد هريهم الله أغلظ فقد التالية:



١٦٣

الجراد فبربة

إر ر>>ادحلهو يوس الرمة قاعًا تع ١ ٠  وقنذب قيه ًاغتغلئ ٠فإيي يركون/، ١

 ولكي٢ هذوتيغمًا. ب آياتي أصخ لكى عبيده
 فحلئه بما ابنلئآ واش اببلح تسايع في دخبزت

 فتعنون/ تيتمًا، ضتعثها التي وبآياتي يصز، في
٠أزأذاالرت((ث-
 وقاال فرغون إر وهارئ موشى كذخزًا

 سى إلى العبراسئ: إال الردت يقوال ،)هكذا أل:
 قعبي أطلى لي؟ ج تخشع ٠أن تأيى

 تطلق أن تأتى كذ إذ فإلة ٠ ح يعيدوني
 على بجرادخ عدا أجي£ أنا ها سعبي

 ال حئى األرض وجه ظىعئهف نخود،
 الشالقة د العضلة ويأكل األرض* نظلي ئسثطاغ

 الغجر جميع وياكل ابرد. ين لكم الباقية
 وديون ئيوتكن اوتماؤ الحقل* من لكم التام
األمر الجصرس، جميع وبيوت غبيدائً جمع

 ١٠ الفصل
 ؛٢١:٤أخر١

 ؛١٢:٩؛١٤:٧
 ؛١٠: ١١ ؛٢٧: ١٠

 ؛٢٠:١١؛يش٤:١٤
 ؛٤٠:١٢يو
 ؛ ١٨: ٩ رو

 ١٦:٩؛٤:٧بخر
 ؛٢٦:١٢تخر٢

 ؛١٤و ٨:١٣
 ؛٧:٦؛٩:٤تث

 ؛١:٤٤؛مز١٩:١١
 ؛٣:١:ه؛يو*٧٨

 ؛ ١٧و :ه٧ثخر
٢٢:٨ 

 ؛٢٩:٢١مل١ج)٣
 (؛٢٧: ٣٤ أي٢

 ؛٦: ٤٢ أتي
 ؛١٠:٤)ج

 (؛٦.طه:١
 ؛١:٨؛٢٣:٤حح

 ؛٢٧:٣خأم.٤

 ٣: ٩ رؤ
 ؛٣٢:٩هدخر

 ٢:ه٢؛٤:١يو*
٢١و٣:٨ذخر٦

 ؛١٩:٨:ه؛٧دخر٧
؛٣٣:١٢؛٢٠:٩
؛٣٣: ٢٣ رخر

 ١ ٠ الخروج

 يو؛ منذ آبائك آباة وال آباؤلثًا قزة لم الذي
 تحول دم اليوم؛(* هذا إتى األرض عر وحدوا
نرغآل* لذنه يئ وخرج

 يكوزًا تقى ))إر لة: نرغوئ غبينر فقال٧
 الرت لشدوا الرجاك أطلق طان؟ لنا هذا
 حرين؟((* قد يصز أأل يعذ تعلم ألم ٠إقفمًا
 لؤما؛ فقاال درعون، إر وهارون موض فرد

 وتئ تئ ولكن إلفًا. الرت اعبدوا ))اذفبوا
 ))ثنهفت موض؛ فقالخ ٠ قذخبونًا(( الذيئ هم

 بئقبنا وقناتنا، ببنينا وا٠دألهد * وسيوحنا بغتيادنا

 ليما؛ افقالخ للرت((* عيذاص لنا ألأل وقعرنا،
 أطلئكز كما هكذا معكز الرت ))يكون

 نرا* وجوكز قلدام إن انظروا، وأوالذكًا*
 واعبدوا الزجال أنتم انغبوا هكذا* دس
 مرخ فكرداض ٠ طالبوأل(( لهذا ألئكز برت*

يرعون* لذنه

١٦؛:١سخره:٩٣:ه٧كو١؛٢٦:٧؛جا٢١:١٨سم١؛١٣:٢٣س

 مصر، من الخروج إذ فتعلمون. ئخرب... لكي ٢:١٠
 جزءا ليصبح مصئائ كان ، هذه العظيمة الده بأعمال مصحوبا
 تالوته تتكرر سوف الذي إسرائيل تاريغ من بمحى ال ،مهائ
 ،هوإلههم من بالتمام يحبرهم فسوف المعواقبة. األجيال أيام

 تتعاطى )الكي حري، صنعئها. التي وبآياتي فعلي. وماذا
 الخزي حلت عمال ًاصزا حيث ، يرخ(( ))تسخر أو بقسوة((
أصحابه. على والعار

 إلى المولج الؤال إذ ختضع...؟ أن تأىب هىت إىل ٣: ١٠
 )ع معه حديثه بد.* عند لموسى الله كالم ناقض فرعون

 يجرد أن يمكن ال الله فعله ما إذ قبه((. أغلظة ))فإنى (،١
 ويتوب يسمع أن في الشخصبة مسؤولسه من فرعون

 في المتصاعد؛ التع الضربات هذه وطأة فتحت ويخفع.
 لالئعاظ الحاسم الوقت يجيء أن ينبغي بمان قسوتها،
 مقاصده مع بالتوازي تعمل التي الله نعمة إدها والطاعة.

السيادة. الكبة

 فريدة كانت ،وقوتها اساعها في ،الجراد ضربة إذ ٦-٤ : ١٠
 السابقين، الجيلين في مثلها يكن فلم المصري، التاريخ في

 كان (.١٤ )ع المسقبل في سرب أي يشبه لن والجراد
 الفالحين أن لدرجة ،الجراد غزوات من يخافون المصربون

 محاصيلهم. سالمة يضمن لكي الجراد إلله غالبا يصلون كانوا
 ضء يبئ ))لم :دمارهم مثل شامال كان إلههم نإذالل

(.١٥ )ع اخضر...((

 في )اإلى.تى؟ا( األول .؟السؤالهذا.. يني هىت إىل ٧:١٠
 ، (٣ )ع فرعون من المطلوب بالجواب يتعلق المقابلة، هذه
 من صبرهم نغاد إلى يشير متي؛(( ))إلي الثاني، السؤال فيما
 الحيار كانت - اإلذعان -أي فنصيحتهم فرعون. عناد

 ساسا ابمشورة أصحاب قوم لقد خربة. قد مصر األفضل.
 بمان فرعون أن وافترضوا ،التع الضربات بعد ابالد وضع

 ،حعا الوفع إليه وصل الذي اليأس بمدى يعترف أن يرفض
 لم العتيدة المقاومة أن على .كبا الزراعة تخرب أن قبل حتى

 هذه الحكمة رأس إذ إذ ؛المتعلق كل بالضرورة تسلبهم
موسي. لطلب اإلذعان المزة،

 أن فرعون يحاول األولى للمزة يذهبون؟ الذين هم مئ ٨: ١ ٠
 اقترح فقد .العتيدة الضربة نزول قبل صفقة على يفاوض
 يخرجون إسرائيل بنى عن ممئلين أن سؤاله، في بحذق

(.١١ )ع فقط الرجال ربما أو للعبادة،

 التي الساخرة التهديدات إذ معكم. الرت يكون ١٠: ١٠
 المتصئذ السخيف عناده على دئت إنما ،فرعون أطلقها

 االحتفاالت فى رجالهل يرافقن بالفعل كرع المصربات فالنساء
 ،وحدهم الرجال ذهب فإن ،إسرائيل بني حالة في أثا ،الديسة

 يصبح وهكذا ،رهائن بمثابة يكونون واألوالد الناء فإذ
.حتمؤا الرحال رجوع

 ،بغضب إلههما باسم الناطقان بطرد مزة أول .طردا ١١٠: ١٠
العرش. ام٠أ ض



١٦٤
 ؛١٩:٧صخر١٢

 ١وه :ه١٠ضخر
 ؛٣٨: ٢٨ ذتث ١٤
 ؛٤٦: ٧٨ ض

 ٤:١٠ظيو ؛٣٤: ١٠٥
 ؛١١-١:٢؛٧و

 ٣: ٩ رؤ
 :ه؛١٠عخر١ه

 ٣٥:١٠٥ عز
 ؛٨:٨فخر١٦

 ٢٧: ٩ دخر
 ؛ ٢٨و ٨:٨ خر ن ١٧

٦: ١٣ مل١؛ ٢٨: ٩

 ٣٠:٨لخر١٨
 ٢٠:٢٠ميو١٩
 ؛٢١:٤نخر٢٠

 ١٠:١١؛١:١٠
 ٢٢:٩خر٠٢١
 ؛٢٨: ١٠٥ وز ٢٢
 ؛١٠:١٦رؤ

 ١٨:٣يخر
 ٢٣و٢٢:٨اخر٢٣
 ؛٢وه ٨:٨بخر٢٤

 ١٠:١٠؛تخر٨:١٠
٩: ١٠ دخر ٢٦

 إلى وضئى ورعون لفنه من موسى فخرحل١
 حذا، ه ين سد عرسه ردتا الرث فرد ٩ ٠ الرث

 تبق لم ٠سوفًا بحرم إلى وطرحته الخراد فحملت
 ولكن٢ معمره حوم/ نجًا في واجذة جرادة
إسرائيل. بني يطلق فلم خرعون ولميًا الرث سددت

الظالم ضربة

 نحو يذك ))مده لموسى: الرث قاال دم٢١
 حئى يصر، أرض على ظألم ليكوبًا ۶السما
 السماخ ئحؤ ينة موسى فئذ٢٢ ٠ م(<١الشذ يلندئ
 قالقذي معمن أرص نجًا في دايص دظالم فكان
 من أحذ قام وال أخاة، أخذ سصز لم٢٣ ٠ أقام

 أ إسرائيل تني جميع ولكن أيامم. قالقة مكاده
٠ مساكنهم في نور لغم كان

 ))اذلهبواب وقاال؛ موشى فرغوزًا فذعا
 ٠ تبعى ويعزم عممكم أن عيز ٠ الرث اعيدوا

 موسى؛ فقاال٢ ٠أوالئمتأيضاتذنيمعم((
 وئحزقام ذبائح أيدينا في أيثما قعطي ))أنت

أيظما نواشيناث هب فتن، ٦ إلهنا، للرث لثصثعها

١٠ اخلروج
 على يذك ص ))مث لموسى: الرث قاال دم١٢
 أرض على يصفن الجراد، ألجل مصر أرض
 ترفه ما ثمل األرض، عشب ثمل ض ويأكل يصر
 يصر، أرض على عصاة موسى فتذ١ ٠ البرد((

 ذلك نجًا سري وبتا األرض على الرث فحلت
 خد الضباح، كآل ولغا الغيل. وثمل الئهار
 نجًا على الخرانط فضعذ١٤ الخراد، الئرقئه الربح
 سيء يصر. قخوم جمح في وخزًا يصر، أرص
 وال وثله، هكذا حراد قبله قغنه لم حذا كيزًا

 األرض نجًا وجه وءئىع١ كذلك؛ يعذة يكواًلظ
 عشب جمع ٤وأكل األرض. أظلمت حئى

 البرد، ترفه الذي السخر دمر وجمبخ األرخي
 في وال الغجر في أحشر -سيء تبق لم طى

٠يصز(( أرص كل في الحقل عشب

 وقاال؛ وهاروالئسرعا نرعونًاموسى ٠فذعا
 واالآل١٧ وإليغما؛ إما الرث إلى ))أحطأنق

 إلى وضئياك فقط، هذوالقرة خطئتى عن اصثحا
فقط((. الموبذ هذا غئي لبربًا إلهغما الرث

 رذر العبارة هذه ابرد. تركه ما .كل ويأكل.. ١٢: ١٠
 تشمل لكيال ضررها خضر بلطفه الله حيمن ،السابقة بالضربة

 من التحذير فى أيصا وردت وقد ،كتها الزراعية المحاصيل
 وفي ه(، )ع مشورته وأهل فرعون إلى ؤلجهت التي الضربة،
(.١٥ بع الجراد سئبه الذي الخراب وصف

 أنها يرجح ،طبيعئة وسيلة الله استخدم شروؤة. ريحا ١٣: ١٠
 شبه من الجراد لجلب ))الشرقئة(( أو الساخنة، الربع ريح كانت

البالد. إلى العربية الجزيرة
 أزمة اآلن تواجه بالده بأن فرعون أقر مسرقا. ١٦: ١٠

 مجرد هذا فكان ،وموسى لهارون مستعجال اعتراائ تستدعى
أخرى. حيلة
 من يريد أخرى محاولة إنها خطؤتي. عن اصفحا ١٧: ١٠

 موسى من آخر واباس جوابه، في جذى رأته اإليهام ورائها
 المرة هذه إليها أشار وقد الصربة. رغ ألجل يصلي لكي

 عبارات وهي ،المميتة(( ))الضربة أو الموت(( ))هذا بالكلمة،
مصر؛ في الوفح قسوة ئظهر
 الريح، ابجاه انعكس ،للصالة استجابه .غربية ريحا ١٩: ١٠

 خارج إلى شربا الجراد يطرد الجديد ائجاهها الرث جعل حيث
 ))لم بحيث ،بالكامل الجراد إزبة على تشدين كان ثم البالد.

 نسئغربه ظاهرة ثكل متا ،كئها البالد فى واحدة(( جرادة بق
 الحراد، محو إذ الجراد. بغزوات يتعلق ما فى متمايزة ولرما
كئه. هذا سئبت التى الرب بقدرة يذكر لحن بمثابة كان

 هذا دامس. ظالم كلمس... ظالم... ٢٢و ٢١:١٠
 يشير إنذار، سابق بال حلت والتى التاسعة، للضربة الوصف

 منعت التي المظلمة األيام سالة جذا الغربة الطبيعة إلى
 إسرائيل لبني يكون أن أتا منازلهم. من الخروح من الجمع

 ،عادئة بصورة شاطهم ويمارسوا ،مكنهم باكن في ضو*
 محاولة ويستبعد للضربة، الخارقة الطبيعة يؤكد فذلك
 أن تئد الرملئة. الخمسينئة الرياح نتيجة بأنها الظلمة تفسير

 اثنتان ،معا يونانئة كلمات ثالث تربط السبعينئة الترجمة
 البسيط الغارق تصور لكى ،للعاصفة وواحدة ،للغللمة منها

 وطريقة أعطت، قد العمل بهذا فتكون العبرة. فى الوارد
 رملئة عاصفة بوجود االحتمال من شيائ مقصودة، غير

 الظلمة هذه تحدت فقد الالهوة، الناحية من أنا .٠هوجا
 الذي زع الشمس إله صدقئة ،مباشرة وبصورة ،امثيفة

 أتة ممارسة منعت كما ،فيوائ يوائ والشمسن الدف؛ يقدم
.عبادة طقوس

 أخرى مر .معكم تذهن أيصا أوالدكم ...اذهبوا ٢٤: ١٠
 التى المفاوضات فى ومنافقة خادعة مهارات فرعون يدي
 على يقي ولكنه ،ينهب الشعب يدع :المناسبه تمليها

 الطاعة أن ،بعد يفهم لم إنه .العودة تلزمهم رهينه المواشي
مقبولة. غير الرث إلرشادات الجزئئة

 للعبادة، الخروج في الرغبة حول للمالحظات طبا ٢٥: ١٠
. ١٨: ٣ رج العودة على ينطوي خروجا



١١ ،١٠ الخروج ١٦٥

 لعبادة نأحث منها ألئنا ظلفع* تبعى ال معنا*
 الرت تعين بماذا تعرئ ال وثحئ ٠إلهنا الربًا
 الرت سدنج ولكن٢٧ هناك((* إلى ناتئ حئى
 له وقاال ٠ يطلعهم أن تشا فلم فرعون قلب

 وجهي تن ال احقرن. ٠ظي غتح٠))اذ فرعون:
 فقاال تموت((* وجهي ترى يوم إئك أيشا*

 خ أذى أعود ال أنا دلهت،* يعما ؤ) موسى:
٠ أيشا(( وجهلكآ

االبكار موت ضربة

 يصر*ؤ وعتى فرغون ئشاًاجلتءتى ١ ١

 آلأاهجم وعندما ٠هنا ينه ١٦ك٠يطل ذلك تعذ
 في أتكلم باشام* هنا من طرذا تعلزدكمب

 مرخ ذحل كاع تطلبا أنه اشب مساوع
 فصة ت أمتعه صاجسها يرخ امرأؤ وكلع صاجثه
 للسعب ث يعمه الرت وأطى ٠ ذهب(( وأمبعة

 ؛٢١:٤جخر٢٧
 ٨و٤:١٤؛٢٠و١:١٠

 ١١:١٠حخر٢٨
 ؛٨:١١خخر٢٩
 ٢٧:١١ عب

١١ الفصل

 ٣٣و ٣١: ١٢ أخر ١
 ؛١:٦؛بخر٣٩و

٣٩: ١٢ 
 ؛٢٢:٣تخر٢

 ٣٦و ٣٥:١٢
 ؛٢١:٣ثخر٣

 مز ؛٣٦: ١٢
 ؛٤٦:١٠٦

 ؛١٢-١٠:٣٤جتث
 ٤:٩؛أس٩:٧صم٢
 ٢٣و١٢:١٢حخر٤
 ٢٩و

 ؛٢٣:٤هخخر
 ؛.٢٩و١٢:١٢

 ؛٥١:٧٨ مز
 ؛٨: ١٣٥ ؛٣٦: ١٠٥
 ١٠:٤؛ءا ١٠: ١٣٦

 ؛٣٠:١٢دخر٦
 ١٤:١٠؛د١٧خاه:

 ؛٢٢:٨رخر٧
 ٢١:١٠ز.ش

 ؛٣٣-٣١:١٢سخر٨
 ؛٢٩:١٠شخر
٢٧: ١١ ب

 كادًا موسى الرحل وأيثا اليصرسئ. مون في
 عبيد عيون في يصر أرض في حدا عظيائج
الئعب* وغيودإ نرغوثًا

 تحو إني الرت: يقوال ))هكذا يموسى: وقاال٤
 يصر، وسعر في ح أخرج البل تصقب

 بكر مرخ يصر، أرض في بكر نملع هفغموتخ
 الجارئة بكر إر كرسيه عر الجالس فرغون

 ودكوأل تهيته. بكر وكزع الرخى، حلفًا التي
 قفنهذ لم وصر أرص كل في عشًا طراح
 جمع ولكن٧ أيشا* مثلة يكأل وال مثلة
 ال إبهًا، لساقه كلت تتغذن ال إسرائيل د نني
 أأل تعفوا لكى ايهاب إل وال الناس إر

 فقنؤالس وإسرائيل. اليصرس نيئ تتهر الرب
 لي وئسجدوئ هوال عبيدك جمع إر

 في الذيئ السعب وجمع أست، اخرج قائليئ؛
 ينه شخرج دم أخزح((* ذلك ونعن ٠أقرك
٠ العشب حمو في فرغآل لذنًا

 ومقاومته فرعون عناد وصل ٠متوت . ٠ .عئي اذهب ٢٨: ١٠
 إبطاء، دون من وهارون موسى طرد حين جديد مستوى إلى
.بالموت تهديذا المرة هذه أضاف كما
 مع موسى اص أيصا. وجهك أرى أعود ال أنا ٢٩: ١٠

 ،للحال تولفت فقد مختلفة. نظر وجهة من إرما فرعون،
 لرؤية بسنئدعى سوف وموسى ،والطلبات المفاوضات جمع
 المزة، هذه ولكئ ، (٣١: ١٢) العاشرة الضربة بعد ثانيه فرعون

بالهزيمة. اعترافه يسمع لكي
 ما اعتراضؤة، جملة في السرد، يدون الرب. قال ال٣-١:١١
 أعده حيث ،الظبمة أيام* ثالثة أثناء في لموسى الله قاله أن سبق

 فصة أمتعة ألخن إسرائيل بنى أعذ كما ،فرعون لدعوات
 تدحل سبه الب مصري؛۶ المصرين. من وغيرها وذهب

 قادة احترام أيائ هذا تضئن وقد (.٣٦و ٣٥: ١٢ )رج إلهى
إسرائيل. لقائد وشعبه مصر
 تهديد مع موسى جواب ترافق موسى. وتإل ٨-٤:١١

 بسخط ومغادرا األخيرة، بالئربة تحذيرا نطاعا فرعون،
 استدعى فرعون، عن الصادر بالبوت والتهديد عظيم.
 عن الصادر ))اذهبوا(( :القول وإذ الله. من مماثال تهديدا
 من ))اذهبوا(( أيثا يقابله ، والله الشعب ممثلى، إلى فرعون

إسرائيل. إلى المصرين
 الضربات فى كما ابوم يحذد لم البيل. نمف نحز ٤: ١؛

 فى اتا حصل ذلك يكون فقد .))غدا(( :يقول كان حيث السابقة
 ،فرعون مع األخيرة المقابلة حصلت جن ،بالذات اليوم ذلك

 الفصح لعمل التعليمات كانت فإذا قليلة. آيام بعد او

 فعندئذ الظلمة، أيام خالل أعطيب قد تكن لم (٢٠-١: ١٢)
 ذلك وليمة مراحل لوضع األقل على أيام أربعة إلى حاجة يكون
 ٣: ١٢) عشر الراح ايوم العاشرإلي اليوم مئ ،أي الممؤز، اليوم

 جمع في ندحل الله أة شلة ال .أخرج ٠. ٢٣: ٨ ح رج .(٦و
 ،يستخدمها أن الله اختار التى الوسائل وبكل ،السابقة الضربات

 أنه أبد ،الشخصى اهتتامه يثبت ولكى، ،المرة هذه لكئ
 األرضى في الشخصي( بالضمير )التهركيد بنفه يخرج سوف
 في المستقبل على الدالة المضاع صيفة تكرار الحظ .كئها

(.١٣و ١٢: ١٢) الفصح حول التعليمات
 ،والمجتيع العائلة في هامة مكانة البكر احترئ .يكر كإئ ه : ١ ١

 أيضا بل ،األرب ميراث مئ نصيين على حصوله في فقط ليس
 تك )رج والقؤة الحياة في خاصة سجايا يتغل كونه في
 ويؤش العرش، سيعتلى مصر فى البكر وكان (.٣: ٤٠٠٩

 سئمئله ما كان فمهتا وعليه، المالكة. الشاللة استمراررة
 ،للعرش ووراثة والمجتمع والسياسة الذين حب من البكورة

 الضربة هول بسبب الرياح أدراج ذلك كل ذهب فقد
والبهائم. الناس من بكر كل على أجهزت ،وجسامتها

 تاريخ في فرادتها إذ حتى الضربة هذه كانت شديد؛ ٦: ١١
 التحذير. في ملحوظة كانت واالتي، والماضي الحاضر مصر

 األرض فى الحاصين واألسى الغليان نقيفى على ٧:١١
 زياح إذ حتى ،إسرائيل بني محتة في هدوء ثئة ،المصربة

 ذليق ويصغ صغ الذي هو الرت اذ وبما .سمع ال كلب
 أن احد يستطع لن حقيقة فتلك ،الشعبين بين الشاسع الغرق

رؤيتها. عن يتعامى



١٦٦ ١٢،١١اخلروج
 شا ص نسلخ ))ال لموس الرث وقائ٩

 ٠مصز<( أرض في تكبر لكئ ورعون
 هذو كزًا دغفالز وهاروة موتى وكاال١ً

 الرث نذن ولكن برغوثًا، أما؛ العجائب
أرصه. مئ إسرائيزًا نني يطلق فلم نرغوأل، ولب

الفصح

 رش يكون لئهر١ ))هذا٢ : قائالً شمر ١٢ أرض في وهارونى موسى ،الرب تكلم ١ ٢

 كلما٣ ٠الغثة نهور أوئ لكم هو الثهور* رأسن
 هذا وئ العارب فى قائتين؛ إسرائيل جماغه ض

 بيوت بحسب شاه واجر كلع لهم يأحذوثًا الئهر
 عن ضفيرا البيث كازًا وإنه ٠ لللت شاه اآلباع،

 مرخ القرسًا هووجاذة يأحذ لشاؤ، كفؤا يكوذ أئ
 على واجد كزع ٠ األفوس غذد بحشب نيته

 شا؛ لكم ركودًا ٠ للساة تحسبوئ اكله حسب
 أو الخرفائ مرغ تأحذوئة سثه، ابئ دكرا ت ضحيحه

 إلى الجغغر تحمئ عنذكم ويكوبًا القواض* مئ

 ؛١٩:٣صخر٩
 ؛١٠٠١٠ ؛٤:٧

 ١٦:٩؛٣:٧ضخر
 ؛٣:٧طخر١٠

 ٢٠و١:١؛*١٢:٩
 ؛٢٠:١١ش٠؛٢٧و

 ؛١٧: ٦٣ إش
:ه٢؛رو٤٠:١٢يو

 ١٢ الفصل
 ؛٤:١٣أخر٢

 ؛١٨:٣٤؛ ١٥: ٢٣
 ١:١٦ث٠

 ١٩:٤ب.ش٣
 ؛٢١-١٨:٢٢هتال

 ٨:١ مل ؛١٢: ٢٣
 ؛١٤:٩؛)ءب١٤و
 (١٩: ١ بط١
 ١٤:١٢ثخر٦
 :ه؛٢٣؛ال١٧و

 ؛١١و٣-١:٩ءد
 ١:١٦؛تث١٦:٢٨

 ٦و ٤و
 ؛٢:ه٣٤جخر٨

 ؛١٢:٩خد
 ؛٧٠٠١٦۵٠٤

 ؛٤و ٣:١٦ختث
 ٨كوه:١
 ٧:١٦د-ث٩

 ؛١٩:١٦ذخر١٠
٢:ه٣٤ ؛١٨: ٢٣

 كئ ئذنحه دم الئهر* هذا مرع ث عثر الرائ اليوم
 ويأحذون القشبة. فى إسرائيل جماغة جمهور

 العليا والغثبه القائئئين على وئجقلوئه الدم مرخ
 التحلم ويأكلون ٠فيها يأكلوده التي البثوم في
 عتى فطيرخ. مع بالثار نشوراح الغيتنج نشًا

 ميحا أو نسا ونة تأكلوا ال٩ بأكلوده. مر أعشاسمج
 هع رأسة بالثار- نتشواد بل بالماع، تطبوحا
 ٠ الضباح إلى ينة دبقوا وال ٠ وجونه أكاره
 بالثار- دحرقوئه ن، الضباح إلى منه والباني
 وأحدكلم مشدوده، أحقاؤكلم تأكلولة: وهكذا

 وتأكلوئة أيديكلم. ني وعصئكلم أرجلكلم، ني
 في أجتازن فاي١٢ ردللرث* نصح هو بفحله-

 ني بكر كئ وأضرت الليته، هذو وصو أرغب
 أحكاتا وأصع - والبهائم الناس مرخ وصر أربب

 لكلم ويكون ٠الردةش أنا ٠البصرسئ ص بالآلهة
فأذى فيها، أنيم التي اليوم عتى غال األلم

؛٤:٣٣٠سءل وه؛ ٤: ١١ زخر ١٢٤٣و ٢٧و ٢١و ١٣: ١٢ دخر ١١

 لكي الظلمة ايام الثالثة اران اضا أدعبين قد٠ت٠(كا٢٠-١ )ع الفصح حول التعليماب أئ الئرحح من الرث. وكئم ١: ١٢

 وهى ،العظمى للخاتمة بالكامل مستعدين إسرائيل بنو يكون
 بز كان حين الحقا، أرض. في مصر. أرض من الخروج
 تث ؛١٧-١٤:٢٣) موسى كتب البردة، فى إسرائيل

 هذا بخصوص المفئلة التعليمات أن إلى مشيرا (،٨—١: ١٦
 تكن يم الديسة، إسرائيل روزنامة في الخاص االحتفالى اليوم
 أعطيت والتي ،األخرى الخاصة باأليام المتهة التيام* مثل
 بما نرتبط ،هذا الفصح فيوم مصر. أرض من االنة خروج بعد

 لن ارتباط أنه كما ، عراه ينفصم ال ارتباعل الخروج في حدث
 يمكن ال بطريقة محئثا أصبح فقد قطًا. الذاكرة من بمحى
 ليوم الدائمة الغمة أمسى كما ،إسرائيل بتي تقاليد في ،محوها
مصر. ارض من الغداء
 بمرسوم أصبح نيسان( )آذار/ أيب شهر إذ السهر. هذا ٢: ١٢

 إسرائيل بنى حياة بداية معلثا الديسة، الروزنامة بداية إلهى،
 شهر ،أبيب شهر أصبح ،البابلي الشبي وبعد ،الحقا .كأثة

 ٠(٧:٣ اس ؛١٠٠٢ نح )رج إسرائيل تاريخ ني نيسان
 نوع المفئلة، الفصح تعليمات تضئنت ١٤—٣:١٢

 يفعلون وماذا ،يذبحونها ومتى ،يختارونها التي الحيوانات
 وماذا ،منها يفضل بما يفعلون وماذا ،يطهونها وكيف ،بدمها

 ))على بها االحتفال سبب هو وما ،األكل أثنا.* في يلبسون
المسفوك؟ الدم يرمز واال عجل((،

 خيارا كان الصغير الماعز جذي إذ صحيحة. شاة ه :١٢

 كامله نبيحه ليكون صالح غير يجعله ،فيه عيب وى٠ .بديال
إلىديهوه. مدم طاهرًا

 اليوم أن وبما .ين((٤العثا ))بين ،حرفيا القشبة. يف ٦: ١٢
 تقدمه فإذ ،الشمس غروب وقت من بحئب كان الجديد

 يكون حسثه ،الشمس غروب قبل تبلم كانت الجدي أو الشاة
 ،بها أرينًا والعشبة .قائائ زال ما األول الشهر من عشر الرادع

 الظالم، وحلول الشمس غروب ين الوقت على الداللة إلمنا
 ،هذا .وغروبها الشمس انحدار بين الواقعة الفترة على وإلمنا

 نحو ))مساة، التقدمة. وقت بئن بعد ما في موسى ونجد
 ،يوسيغوس المؤرخ وبحسب (.٦. ١٦ )تث الشمس(( غروب

 ظ. ب ٣ حواش الشاة دنبح أن أيامه في العادة جرت فقد
 المسيحى الفصح خروف حيث النهار من الوقت كان وهذا

(.٤٦-٤٤:٢٣(أسلمالروح)لو٧كوه:١)

 والذي ،صحبة مضامني ذو حظر إنه ٠زيغا منه تأكلوا ال ٩: ١٢
 ما غالبا كانوا ابذين الوثنئة الشعوب من كذلك، يموهم
المقدسة. احتفاالتهم في الثيء اللحم يأكلون

 دينونة العاشرة الضربة كانت املصرين. آهلة بكئ ١٢: ١٢
 لها ولبهائم الناس ون ابكر فخسارة المصرين. آلهة كل على

 الوثنية اآللهة أهمبة بذلك أعنى ،المنال بعيدة الهوية مضامين
 تابعيها تحمى لكى ،بالحيونات ممثال منها الكثير كان التى
 األسى صرخة أن كما األنة. مستوى على ، كهذه مآس من

 عجز على تحثزا تكون ئ (،٣٠: ١٢ ؛٦: ١١) ئلك المدو
!الكة. آلهة



١٢ الحروج ١٦٧

 غرة عتكًا يكأل فال عكًا، وأعئئ األ؛
 لكم ويكأل ٠يصر أرض أضرب حيئ للفاللي

 في للرسمًا* عيذاض فتغيدودة تذكاراص ابيو؛ هذا
أبدده* ط فريشه دفئيدوره أجيافًا

 األذلق اليو؛ فطيزا. أتاوتأئلأل ))سبئظ١ه
 خميرا أكن تئ فإدًاض نوفًا، تعزلألالخميرض

 الئغس تللي ع صخخ الشايع اليوم إلى األول اليوم مئ
 تحعالغ األذل اليوم في لكم ويكون إسرائيل* من

 اليعمال بحعالئثذمئ* التاه اليوم وفي ثعدمرًا،
 وحذة فنسًا شس، قال تأجة ما إال ما عقال فيهما
 هذا في الئطيردألر وئحثظوئ يكًا* يعقال
 يصر، أرض ينه أجندبًا ق أخرجت غيبه ف اليوم

 ١٨ أبدئن* فريشه أجيافًا في اليو؛ هذا فتحعغلآل
 الئهر، عثزيئ الرابع اليوم في ال، األذل القهر في

 والعشريئ الحادي اليوم فطيراإلى تاكلون مناة،

 ؛٩:١٣صخر١٤
 وه؛ ٤:٢٣ضال

 ؛٢١:٢٣مل٢
 ؛٢٤و ١٧:١٢ ذخر

١٠:١٣ 
 ؛٧و٦:١٣ظخر١ه

 ؛١٨:٣٤؛ ١٥: ٢٣
 ؛٦:٢٣ال

 ؛١٧: ٢٨ عد
 ؛٨و٣:١٦تث

 ؛١٤:١٧عتك
 ؛١٩:١٢خر
 ١٣:٩ءد
 ٧و٢:٢٣غال١٦

 ٢وه ١٨: ٢٨ عد ؛٨و
 ؛١٤:١٤فخر١٧

 ؛١٠و٣:١٣
 ١:٣٣قءد

 ؛٢:١٢ذخر١٨
 ؛٨:ه-٢٣ال

٢-ه١٦;٢٨حد

 ؛١:ه١٢لخر١٩
 ١٨:٣٤ ؛١٥: ٢٣
 (؛٢٨: ١١ م)ب ٢١

 ؛١٦:٣نخر
 ؛٣:١٢هـخر
؛١٠؛شه:٤:٩ءد

 خميرفي يولجن أقاوال سبقهل١٩ ٠ وئ-القهرمسا
 النفس يللئ، شختمزاصطخ أكلق مرح كرع فإن بيوتكم-

 ٠ األرض مولود مع الثري إسرائيال، لجماغة وئ
 كاكفًا جميع في ٠ئخثورا سيكا تأكلوا ال

٠ فطيرا(( تاكلوئ
 وقال إسرائيال ن سيوخ جميع موسى فذعام

 غشائغفًا يحشي عئائ لكم وخذوا ))اسحبوا لمًا:
 واغبسوها زوفا بائه وحذوا الفصح* واذبحواهـ

 العليا الفئة وسواي الكسم في الذي د األم في
 ال وأنيم الغسم* في باألم-االي والقائقس

 الضباح، حيى سهو بالي وئ ونكًا أحذ يخرج
 قرى فحيئ الوصرئيئ* يضري نجتاز الرمة فإدًا
 عن الرمة تعئئ والقائقس لغليآ١الغققة على األ؛ب
٠ ليضري ريوفًا تدحال الئهللائث ت نذع وال البامي

 ؛٣رؤ^: ؛٦: ٩ ذحز ؛٨: ٢٤ برب ؛ ١١و ١٢: ١٢ ؛ ٤: ١١ أخر ٢٣ ٧:١٢؛يخر٢٨:١١دءب٢٢١٦-١٢:١٤؛نم٢٠:٦؛ءز٢١:٢٣مل٢
٢٨: ١١ عب ؛ ١٠: ١٠ كو١ ث ؛ ٤: ٩

 بعيد االحتفال كيفؤة تفاصيل وضعت لقد تذكارا. ١٤: ١٢
 كما (،٢٠ —١٤ )ع اآلتية للسنوات تذكارا تكون لكي إولفصح

 فريضة إذ (.٢٧-٢١ )ع الشيوخ إلى التعليمات في ذكرهًا أعيد
 )ع كاثا ابيوت من الخمير وعزل ،أيام سبعة الفطير خبز أكل

 )ع خميرا يأكل جن لكئ بابموت صارم بحنير وإصدار (،١٥
 كل (-؛١٦ خاصةش-)ع |أليام-|للبعة،آياائ وعل (،١٥

 ث. الحد لهذا االتمة تتبر -فى العنى األنة يؤكد ذلك

.٤٦ رجحغ٠ .سالمتكم. ١٦:١٢
 لغير احترازى تدير وضع الطريق أول من الغريب. ١٩: ١٢

 .الديسة االتمة احتفاالت في مثمولين يكونوا لكي إسرائيل بني
 موت إلى يؤذي المتعلقة*بالخمير، الفرائض حثظ في فانقصير

٠الىأليثا
 النبتة، لهذه األكيد التحديد يستحيل زوفا. باقة ٢٢: ١٢

 العليا العتبة المردكوش. عشبة نفسها هي تكون قد ولكئ
 البيت، مدخل من األعلي القسم إنهما، والقائمتين.

والجانبان.
.٢:٣(.رجح٣٦:٣٧؛إش١٦:٢٤ صم٢ )رج الرب مالك األرجح، علي إنه، الئهإك. ٢٣: ١٢

للخروج زمتي ول٠جد

التاريخ
 األولى التة األول، الشهر عثر، الخاص اليوم
 األولى الة الثالى، البهر عشر، الخامس اليوم

األولى الة الثاث، الشهر
الثانية الة االول، الشهر األول، اليوم

 الثانية الة ،األول الشهر ،عشر الراع اليوم
 الثانية الة الثاني، الشهر ول،٠اال اليوم
 الثانية الة األول، الشهر عشر، الراج اليوم
 الثانية السنة ،الثاني الشهر ،العبرون اليوم

 األربعون السنة ،األول الشهر
 األربعون السنة ،الخامس الشهر ،االول اليوم
األربعون السنة عشر، الحادي الشهر األول، اليوم

المرح الحدث
١٢خر خروج
١:١٦خر سين بربة إلى الوصول
١:١٩خر سمناء ررثة إلى الوصول
١٧و١:٤٠خر االجتماع خيمة إقامة
١:٧ءد المن,ح تدشن
٢٦-١٨ عد الالوين تطهير
:ه٩ءد الفصح
١٨و١:١ءد الشعب إحصاء
١١: ٩ حد إضافى فصح
١١;١٠مجد بسناء مغادرة
٣٨٠٠٣٣ ؛٢٩-٢٢و١:٢٠ عد صين برة
٣٨:٣٣؛٢٩-٢٢:٢٠ءد هارون موت
٣: ١ تث موسى خطان



١٦٨ ١٢ اخلروج
 إلى وألوالدك لك فريغذج األمر هذا فئحعظوذ٢٤

 التى األرض تدخلون حيوع ويكأل٢ه األبد*
 هذو تحئظوئ أزكم ،حتكلم كما الرب يعطفًا
 ما ًاخ؛٠أوالدك لغم يقوال حين ويكوند٢٦ الخدنة*

 ذبيحة هي تقولوئ؛ ألغز لغم؟ الخدنة هذو
 إسرائين تتي بيوت عن غبر الذي لب د ضح

 * تعوقنا(( وحتض الجصرئيئ صرب لثا مصز فى
 إسرائين بنو وضى٢٨ ٠وسجدوان الئعت فحر

 هكذا وهاروآل* موسى الرت أنر كما وقفلواد
٠ ففلوا

شرمنص الرت أن ن الغيل يصف فى فحذث٢٩

 ١٤:١٢جخر٢٤
 ١٠:هو١٣؛١٧و
 ١٧و ٨:٣حخر٢ه

 ؛٢:١٠خخر٢٦
 ؛١وه١٤و ٨: ١٣
 ؛٧:٣٢-ث
 ٦:٧٨؛مز٦:٠٤يش
 ؛١١:١٢دخر٢٧

 ٣١:٤ ذخر
 (٢٨:١١د)ءب٢٨
 وه؛ ٤: ١١ ذخر ٢٩

 ؛٤:٣٣؛١٧:٨سءد
 ؛٨: ١٣٥ مز

 ٦:٩؛شخر١٠:١٣٦

 ٢٨:١صخر.٣١
 ؛٢:ه٨؛ضخر٢٩و

 ٩:١٠؛طخر١:١١
٢٦و ٩:١ظخر.٣٢

 الجالس برعون بكر ض يصر، أرض فى بكر كزًا
 الشجن، فى الذي األسير بكر إلى كرسيه على
 وكزد هو لآل فرعودع فقا؛٣٠ بهيمذش. بكر وكل

 في عظت خراغ وكان ٠ البصرئيئ عبيدووجمع
٠ نيت فيه ليس بيت تكئ لم ألده يصر،

الخروج
 ))قوموا وقاال؛ لآل وهاروال موسى فذءاص٣١

 إسرائيل وبنو أنغما سعبي نش يئ اخرجواض
 تكلئزط. كما آلرت ايدوا واذلهبوا جميعا،

تكثمئز كما وقثركزظ أيثبا عنمغم حذوا٣٢

 فليس .جديد من يتأغد األرض يدخول الوعد ها ٢٥: ١٢
 مصر، مذدرة محرد هو الحروج أن يفغروا أن إسرائيل لبنى

 تكون أخرى أرص دخول ألجل أرص مغادرة ربالحري
 كله اهيمى اال الميثاق مع تاى انجاى وذلك لهم، يلكا

. (٨و ٧: ١٧ تك )رج يعقوب و إسحق بواسطة
 السنوي التذكار فى الوالدين على لزاائ كان ؟٧و ٢٦: ١٢

 بالنت عروا وأصبح ،العيد هذا معنى رئمواأوالدهم أن للفصح
 المعنى والده من يستقي أن ،اليهودية العائلة في األصغر الولد إلى

مصر. في االصلية الوليمة شأن في حصل لما الرسمي

 رد أصبح ، أخيرا الرب. اعبدوا ...اخرجوا قوموا ٣١ :١٢
 ، شعبي(( ))أترك :هو ، شعبي(( :))أطلق المتكرر الطلب علي فرعون

 وتد كلى. بإذعان بل ،التفاوض من لمزيد محاولة آ؟ دون وش
 تسرع على ،المرت من مزيد حصول من وخووا ،أعوانه أجمع

(.٣٩ )ع تاخير دونما وطردهم (٣٣ )ع إسرائيل بني مغادرة
 فرعون لمئن أن فيه، شأل مباال أيثا. وباركوني ٣٢: ١٢

 ، (٨: ١٤) تاسا يكن لم قلبه أن المؤكد مي والذي ،هذا األخير
 وإلهه، موسى بانتصار واعتراف ،مووت بالهزيمة قرار هو

لمباركته. والموارد القدرة يمتلكان وأنهما



١٦٩
 الممريون وأبحع٣٣ أيثما((* وباوكوني واذلهبوا*

 األرض، مئ عاحأل غ ليطلقوهم الئعب على
٠ أموات(( ))جميعنا قالوا؛ ألنهم

 كختمز، أن فيل ضنهم الشعب؛، فختن٣٤
 ٠ أكتافهم طى ثيابهم في تصرون؛ ومعاجنهم

 ئبوا موسى. قول بحض بنوإسرائين وشن٣ه
 ٠وثيابا ذهب وأمتعه فغم أمتعه المصرييرع مجح

 عيوني فى للثعب يعتأف الردئ( وأءعلى٣٦
البصرئيئ* فسلواال ٠أءارولهلم حئى الوصرئيئ

 إر رغمسبذم مئ بنوإسرائين فارقحنل٣٧
 الرجال وئ ماش ن ألغب مئة سدتًا دحو خفوت،

 أيثما كثير لفيفًاهـ معهم وصعذ٣٨ األوالد. غدا
 وخبزوا حدا. وادئ د تواش ونفر عتمم مع

 فطيزا، تته خبر وصر وئ أخرجو الذي العجيئ
 ولم يصر من غردواي ألدهم يختمر، لم كاني إذ

٠زادا ألنفسهم يصئعوا فلم يتأخروا، أن يقدروا
 في أقاموها التي إسرائين قني إقاتة وأتا٤٠
 وكائ٤ سئة. ثينأ٠وبال وئه أربغ فكانت وصر
 اليوم ذللائً في سئة، وقالثيئ بئه أربع بهاية عنت

 وئ خرجت الربًا أجنادب جمبع أئ غيبه،
إلخراحه للربًا دحعث ت ليلة هي٤٢ وعمر* أرص

 ؛٧:١عخر.٣٣
 ؛٨:١١غخر

 ٣٨: ١٠٥ مز
 ٢١:٣فخر٣ه
 ؛٣و٢:١١؛٢٢و

 ٣٧:١٠مزه
 ؛٢١:٣قخر٣٦

 ١٤: ١٥ ذتك
 وه؛ ٣:٣٣لءد١م٧

 ؛١١:٤٧متك
 ٣:٣٣؛ءد١١:١خر

 ؛٢:١٢؛نتك٤و
 ؛٢٦:٣٨خر
 ؛٣٢:٢ ؛ ٤٦: ١ عد

 ه١:٢٦؛٢١:١١
 ؛٤:١١هـخد٣٨
 ؛٣: ١٧ دخر
 ؛١:٣٢؛١٩:٢٠ءد
 ١٩:٣تث
 ؛١:٦يخر٣٩
 ٣٣-٣١: ١٢ ؛١: ١١
 ١٣: ١٥ أتك ٤٠

 ؛٦:٧؛ع١٦و
 ١٧:٣غل
 ؛١٠و٨:٣بخر٤١

 ٤:٧؛٦:٦
 ؛١٠:١٣تخر٤٢

١:١٦؛تث١٨:٣٤

 ؛١١:١٢ثخر٤٣
 ١٤:٩ءد
 ١٢: ١٧ لك٠ج٤٤

 ١١:٢٢؛ال١٣و
 ١٠:٢٢حال٤ه

؛مز١٩:٩خءد٤٦

 ١٢ الخروج
 ٠للربًا هي التيلة هذو وعمر. أرخي وئ إباطًا

أجيالبز- في إسرائين نني جمبع يئ ودحعظ

الفصح فرائض

 ))هذو وهاروني؛ لموسى الردة وقال
 يأئن ال عريب اس كن الفصح؛ ث فريصة

 بفضه تبتاع ذحل غبش كن ولكن منه*
 ال واألحيرح الئزيق٤ه سه. يأض ثئ ج تخسه

 نخرج ال يؤكن. واجش قيم في ٤٦ يأكالومنه*
 ال وغظتا خارج، إلى البيم وئ اللحم مى

 قصتعوثة. إسرادين لجماغه كن٤٧ ٠وذهخ تكبرو
 للربًا، نصحا وضيع دزيالذ عنلكلئ، درل وإذا

 فيكوئ لبصئعة، يتعدم دم ذكر، كن ونه فليخئئ
 ونة. يأكن فال أغلفا كالو وأنا األرض. كتولود

 وللئزيل األرض لوئلود د واجن؛ سريعة قكوئ٤٩
 كما إسرائين قني جميع هقكن٠ نيتقلم((. التازل

٠فعلوا هكذا وهاروئ* موسى الردة أتر
 أخرج الردة أئ غيفون اليوم ذلك ني هوكائ١
٠أجذاديًاس بحشب وعمر أرص وئ إسرائين قني

 ؛٦: ١٢ دخر ٤٧ (٣٦و ٣٣: ١٩ )يو ؛٢٠:٣٤
 ؛١٦و ١٥: ١٥ عد ؛٢٢:٢٤ دال ٤٩١٤:٩ ذعد ٤٨١٤و ١٣:٩ عد

٢٦:٦؛سخر٢:٢٠؛٤١:١٢هزخر١(٢٨:٣)غل

 ٢٠:٣ خر ؛١٤: ١٥ تك رج المعس. نطبوا ٣٦: ١٢
 الصراحة منتهى في بطلب بل بمكر األمر هذا يفعلوا لم . ٢ ١و

٠(٣و٢:١١)رج
 بني لرحالت متكرر تعداد هي الفقرة هذه ٢٧: ١٨-٣٧: ١٢

سيناء. جبل إلى مصر من إسرائيل
 المدن إحدى سجلت نكوت. إىل رعمسيس من ١٠٧: ١٢

 البة عبر لرحالتهم المنطلق (١١: ١) إسرائيل بنو يناها التي
 فى األولى للمرة ذكرها سبق فقد ،سكؤت ألمائ كنعان. إلى
 بالكدة إليها ويشار معسكرا، باعتبارها ١٧:٣٣ تك

 وعلى حجرة((. أو للعتال ))سقيفة تعنى والتى شكوت،
 ما في غرفت األردن شرفي االسم بهذا مدينة وجود من الرغم

مصر. قرب تعع هذه فإذ (،١٦:ه-٨ قض )رج بعد
 من ماش ألف مئة ست (.٦و ؟:ه٣ عد ؛٢٠: ١٣ )رج

 دردما الرجال، عدد الى مستند ،متحعظ تخمين الرال.
 أن بسدئ متا ،فوق وما سنة عشرين ابن من منهم ابمحاربين

 الشعب عدد تكاثر وهكذا ،نمة مليونى الشعب عدد يكون
 إلى م، ق١٨٧٥ سنة يعقوب مع مصر الداخلين سبعين، من

 .٧: ١ ح٤ر م. ق ١٤٤٥ سنة موسى مع الخارجين مليونين،
 سامؤة شعوب المغادرة األنة مع صعد كثري. لفيفًا ٣٨: ١٢

 فقد .المصرين المواطنين بعفن أيثا وردما ،وأعراق ،أخرى
 .يهوه اإلله ومع ،المنتصرة األثة في ينخرطوا أن والء فئل

 الذين ،المتاعب مثيري من والء بعض أصبح ،بعن ما في
(.٤: ١١ )عد يردعهم آن موسى على كان
 !ردع ة٠مد غريبه رس في ئعبذا٠و غريًاا ةون٠ سوف نطه يأالً إبراهيم أحتر أب سآق٠لقد ء سنة ،وثالثينابودمعة ٠٤١و ٤٠٠: ١٢

(.١٣: ١٥ )تك المائت من تقريسا رقتا مستخدائ سنة، مئة
 أئ تمع للفصح إضافؤة تنظيمؤة إجراءات ثبة ٥١-٤٣: ١٢

 بي االشتراك ض مختون غير مستخدم عبد أو شيل أو غريب
 أن ينبغي العشا.* هذا في اإلسرائيلي غير يشارك ولكي الفصح.
. ٤: ٤ إر ح رح ًا (٤٨ )ع األرض(( كمولود ))يكون

 الفصح حمل المسبح، إذ منه. تكسروا ال وعظتا ٤٦: ١٢
 . (٣٦: ١٩ )يو عظلم منه تكشر لم ، (٧: ه كو١) المؤمنين عند
 أيقاع )رج منابتين في موسى شدد فعلوا. هكذا ٥٠: ١٢
 العصيان تقيض إته :ازب لوصايا الكاملة االنة إطاعة على (٢٨

.جدا القريب المستقبل في يظهرونه سوف الذي

 يوم يصبح سوف الذي إليوم إدًا عينه. اليوم ذلك في ٥١: ١٢
 بالنسبه كان ،الجديدة األرض فى لالة خاصا )سبت( راحه
رحلتهم. فيه بدأت الذي اليوم الوقت، ذلك في إليهم



.١٧ ١٣ الخروج

األبكار تكريس

 ض فآلدزد كالً ث، كالً ني ١٣

 ٠ لي(، إده البهائم* وس الناس س إسرائيال،
 اليو؛ هذا ))اذبرواب للسعب: موسى وقال
 بيت ٠ص مصز س خرجتم فيه الذي

 منه الرت أخرجكم دويرت بيد فإئه الغبودئه،
 خارجون أنثم اليو؛ خميرث* يؤكال وال ٠هذا
 ح أدحلك تقى ويكون ٠ ج أبيمي سهر في

 واألمودقئ والجسيئ الكنعانقئ أرخالخ الرت
 أنه آلبائلة د حلى التى والسوسئيئ والجويئ
 تصيخ أدك وغسأل، لبائ تفيض أوها يعطيلئآ،

 أيام سبغهد٦ ٠الئهر هذا في ن الحدته هذو
 د٠ للرت عين الشايع اليوم وفي فطيرا، تأبال

 عنذك يرى وأل االدام؛ المغبثة يؤكال فطير٧
جمع في خميرز لثًا غتن يرى وال مخر،

 مرخ قائال: اليوم ذلك في ابتك ))ودخبئس٨
 ٠من أخرجني حين الرت إقئ ضع ما أجل

 ندك، على ش غالته لك ويكوذ٩ مصر،
 الرت شريفه تكون لكى غيليك، بين وتذكارا

 مرخ الرت أخرجك دوية بقد ألده ٠فبك في

 ١٣ الفصل

 ١٣و ١٢: ١٣ أخر ٢
 ؛٢٩:٢٢؛١وه
 ؛٢٦: ٢٧ ال
 ؛١٦:٨؛١٣:٣ءد
 ؛١٥: ١٨
 ٢٣: ٢ لو ؛١٩: ١٠٥ تث
 ؛٤٢:١٢بخر٣

 ؛٣:١٦تث
 ؛١:٦؛٢٠:٣تخر
 ١٩و ٨: ١٢ دخر

 ؛٢:١٢جخر٤
 ؛١٨:٣٤؛١:ه٢٣
 ١:١٦تث

 ؛١٧و٨:٣هحخر
 ؛١١:٢٤يش

 ؛٨: ١٧٥٠٤
 :ه؛٣٠ تث

 ؛٨:٦دخر
 ٢٦و ٢٥: ١٢ ذخر

 ٢٠-١:ه١٢رخر٦
 ١٩: ١٢ ذخر ٧
 ؛٢:١٠سخر٨

 ؛١٤:١٣؛٢٦:١٢٠
 ١:٤٤مز
 ؛١٤:١٢شخر٩

 ؛١٣:٣١؛ ١٦: ١٣
 ؛١٨:١١؛٨:٦تث
 :ه٢٣ت
 ١٤:١٢صخر١٠

٢٤و

 :ه؛١٣صخر١١
 ٣:٢١طءد

 ؛٢و١:١٣ظخر١٢
 ؛١٩:٣٤ ؛٢٩: ٢٢
؛٢٦:٢٧ال

 مرخ وقتها فى ص العريضة هذو فثحعظ١ ٠مصز
سته. إلى سته

 أرض الرت ًادحلكض تقى ))ويكوذ١١
 وأعطاك وآلبائك، لك حلفًا كما لكذعاذئيئط١

 وض ذيم، فاى كآل للرت تقئ؛ظ أئك١٢ إياها،
 الدكور ٠نملك تكون التي البهائم نتاج ض بكر

 بشاؤ. تفديه بكرحمارع كآل ولكنه١٣ للرت.
 مرخ إنساز بكر وكآل ٠ عمعه فتكسر تفدو لم وإنه

تفدييرغ* أوالدك
 قائال: عنا ابتك ف سألك تئى ))ويكوذ١٤

 الرت أخرجنا ؤويؤق بيد له: تقوال هذا؟ ما
 لتا وكان الثبودئه* نيمي ض مصر ض

 قالك الردة أن إطالقنا عن فرغون تقئى
 إلى الناس بكر ض يصر، أرض فى بكر كال
 مرخ األكوًا للرت أذئ أنا لذلأل الغائم؛ بكر
 أوالدي. ون بكر كال وأفدي رجم؛ فاح كزح

 بيوع وعصابه ئدك، على غالتذل فيكوذ١٦
 سه الرت أخرجنا قوه بيد ألله غيتيك*

٠ يصر((

 ؛ ١٥: ١٨ عد ؛٢٠:٣٤ خر٤١٣٢٣: ٢ لو ؛٣٠: ٤٤ حز ؛ ١٥: ١٨ عد
 ؛٨: ١٣ ؛ ٢٧و ٢٦: ١٢؛٢:١٠ دخر ١٤١٦و ١٥: ١٨ ؛ ٤٧و ٤٦:٣غءد
 ٢٩: ١٢ الخر ١٥٩و ٣: ١٣قخر ؛٢١و ٦: ٤ يش ؛٢٠:٦ تث
٨:٦؛تث٩:١٣لخر١٦

 بالوعد خروجهم يربط الشرح من مزين ١٠-٢: ١٣
 تذكار حيث ،فيها والشكن جديدة أرض بدخول اإللهى

 سبعة مدى على الوليمة هذه بإقامة يتكرر سوف الخروج
 الفرصة إغفال عدم على الوحي يشدد أخرى ومر؛ أيام.

٨ )ع الروحية التربية تفاق في األجيال لتوجيه المتاحة

 من إسرائيل، بكن با,أن بكر- كل يل شئ ٢:١٣
 كان لذا العاشرة، الصربة أثناء سئ لم والبهابم،* الناس

 الذي التأكيد الحذ لله. كخائؤ أن؛غرزوا المالئم ض
 تلت التوجيهات من مزيد ثنة .لي(( ))إته : العدد به يختم
 عندما الذكور، من بالبكر تقلق التى الشريعة حول

 األمر هذا . ( ١٦- ١١ )ع الموعودة أرغتم في أصبحوا
 ))في ،٥١:١٢) المغادرة بيوم وثيائ ارتبالما ارتت اإللهى
 اليو؛(( ))هذا ،٣ )ع الفطير الخبر ويأكل عينه((( اليوم ذلك

 حين ٧: ٢ لو رج أبيب(((. شهر في ..))اليوم. ،٤ وع
البكر. مريم ابن باعتباره المسيح إلى يشير

 لما شخصى تطبيئ إته حني. الرب إلي ضع ما ٨: ١٣

 .الخروج اختبر- الذي االول بالجيل يتعلق ؛ الله صنعه
 إينا صغ ))ما : فقط تعول أن الالحقة األجيال يإمتبان

 خسارة دون لكرخ اكتنا((، ))إلى بمعنى حين...(( الرت
 تادبخ في العظيم اليوم لهذا الله صع كيفؤة حول المخزى
 ابكر شريعة حول الشخصى التطبيق كذلك الحظًا األكة.

أوالدي(((. وافدي... أذبح... أنا )) ، ١ ه )ع

 المجازي التعبير هذا تترحم الالحقة األجيال نرى ٩:١٣
 بعلبة متمئلة مادبة حقيثة إلى (٢١:٦ ؛٣:٣ أم )رج

 اليسرى الذرع على ئرط الجلد من هي صغيرة للصالة
 كالورق، رقيقة حلد شرائط وأرع الجبين. وعلى

 تمث ؛٦-١:١٣) محددة كلمات عليها مكتوب
 هذه داخل توضع كانت (٢١-١٣:١١ ؛٩-٤:٦

 كان سلوكم ان على تدأل المجانة اللغة هذه العلب.
 منه تطئين ما حرفؤا يستتنكر أن يستطع إبسان سلوك
 كذلك زودهم قد ،خلصهم الذي فيهوه الله. شريعة

. مستواها على يعيشوا أن ينبغي التي بالمقاييس

.٢٣:٢رجلو١وه ١٢:١٣



١٧١

االرتحال

 لم الله/ أن الشعثوفرءوبى أطلى لائ وكاأل١٧
 أئها مع الفلسطينئيئ أرض طريق في تهدهـئ
 رذا إذا الئعمي م يندم ))لئال قالة: الله/ ألن قرييه،
 السعب الله فأداذهـ ٠ يصر(( إلى ؤلرحعوان حربا
 إسرائيل قنو وضعن ٠سوف بحر تجه طريق في

 موسى وأحن يممز* أرض مئ ثقجؤزيئ
 بني استحلفًا قد كان ألده معه، يوخفًاي د عظام

 أستقتقئكم الله/ ))إنه قائال: بخلف إسرائيل
٠ معكز(( هنا مرع عظامي فيصعدوآل

 إيثا؛ في وقولوا ت شكوت مئ وارقخلواب٢
 نهار أماطًا نسير الرت وكائ ٠اليرة عرف في
 وبأل الطريق، في يهديًا ث سحادبخ غمود في
نهارا يمشوا لكى ٠لغم لئضي^ نار غمود في

 ؛١١:١٤مخر١٧
 ؛٤-١:١٤هد

 ١٦: ١٧ تث۵
 ؛٢:١٤هخر١٨
 ٦:٣٣ءد
 ٢٤دتك.ه: ١٩
 ؛٣٢:٢٤؛يش٢وه

 ؛٦:١يخر
 ؛١٧-١٣:٣٣ذث
 ٣١: ٤ أخر
 ؛٨-٦:٣٣ءد ٢٠
 ٣٧:١٢ خر ت

 ١٩:١٤ثخر٢١
 ؛١٠و٩:٣٣؛٢٤و

 ؛١٤:١٤؛١:ه٩ءد
 ؛٣٣:١تث
 ؛١٢:٩ذح

 ؛٧:٩٩ ؛١٤٠٠٧٨۶
٣٩٠١٠٥، 

 :ه(؛٤)إش
١:١٠كو١

 ١٤ الفصل
 ؛٠١٨: ١٣ أخر ٢

؛٧:٣٣بءد

 ١٤ ،١٣ الخروج

 وغمود نهارا الئحاب غمون يبرح لم وليال.
الئعب. أمام من بأل التار

 قني ))كئز٢ قائال: موسى الردة وكئما١
 فم, أما؛ وزلوا ترجعوا؛ أن إسرائيل

 تعل أما؛ والبحر، ت تجذل بير، الحيروألب
 فيقوال البحر. عنت تنزلون مقابله ٠ضغوئ
 في ثتردبكون لهم إسرائيل؛ قني عن نرغأل

 وسذذج العفر. عليهم استغلق قد األرخي.
 فأئئحذح ورام، نسفى حئى نرغوئ دلب

 الوصرتوئ وئعرفأخ جيبه، وبجمع بغرغوئ
هكذا. فعغلوا الرت((. أنا أدي

 ؛١٦:٩؛حخر١٧:١٤؛٣:٧؛٢١:٤جخر٤١١:٧١ثمز٣١:٤٤تإر
٢٥: ١٤ ؛ ٥:٧ خر خ ؛ ٢٣و ٢٢و ١٧: ٩ رو ؛ ٢٣و ١٨و ١٧: ١٤

 الشرق إلى السافرين إذ فلطني. أرض طريق يف ١٧: ١٣
 خباران أمامهم مصر، خارج الشرقي الشمال إلى أو

 األول، الطرى شور((. ))طريق أو البحر(( ))طريق صالحان:
 مصرية عسكرة نقاط عليه كانت واألقصر، المباشر

 والخروج مصر إلى الدخول تراقب كانت والتي محصنة،
 الفلسطينية، التخوم كانت ،الشمال نحو بقايل بعده منها.
 الجهورة في والنقم .عسكرا تهديدا تمثل ، أيصا هي

 الله فاختار ،األول الخيار استبعد ،إسرائيل جانب من الحربية
 قد الله كان حال، كآل على (.٢٢: ١٥ ؛ ١٨ )ع الثاني الخيار
 جبل ،سيناء أو حوريب إلى الشعب يقود بان موسى أخبر

(.١٢:٣) مباشرة كنعان إلي وليس (،١:٣) الله

 التعبير مع تماائ زم يجح بديآل، اسم إته سوف. حبر ١٨: ١٣
 ))مستنقعات ربما أو القصب(( ))بحر :يقول الذي العبري

 أسماء لمراح الدقيق التحديد في الصعودة إذ . اليردي(( ورق
 عنها تلجم (٢: ١٠٠٤ )رج األحمر البحر بعبور تتعتق أخرى
 عموائ ذلك عن انبثق وقد العبور. موح حول طويل جدال
 الشرقية الشمالية المنطقة في (١ يقع فقيل: احتماالت أربعة
 ولن ، البحر(( ))طريق الواح في يبون هذا ولكئ ،للذلتا

 في (٢ (؛٢٣و ٢٢: ١٥) -مارة من أيام ثالثة سفر إلي يحتاج
 دخول يحتم هذا ولكئ ،السويس لخليج الثمالي الطريق

 أو التمساح، بحيرة من بالقرب (٣ (؛٢٢: ١٥) شور بردة
 ولكئ، جزلة، ببحيرة اليوم بعرف لما ابجنوبي االمتداد علي

 (٤و مارة؛ من أيام ثالثة معيرة إلي األرجج، على يحتاج
 الناحية من بعزز الموضع هذا إذ ،الغرة البحيرات منطقة في

 االحتماالت على االعتراضات جمع ،والزمنؤة الحفرافؤة
األخرى.

 منهم وإتماائ إسرائيل، بني إذ يوسف. عظام ١٩: ١٣

 أصعدوا (،٢٦-٢٤ه:٠ )تك والمسؤولؤة الحلف لواجب
 اآلتي، اليوم ذلك يوسف رأى فقد ٠معهم يوسف تابوت

 تعليماته وإذ ،الخروج الله سيحعق حين ،سنه ٣٦٠ قبل
 مدى أظهرت الموعد أرض إلى عظامه نقل بخصوص

 -٢٤: ٥٠ تك )رج كنعان إلي إسرائيل مغادرة من تأغده
 ، البردة فى الدوران سنوات فبعد (.٢٢: ١١ عب ؛٢٦

 شكيم في راحتها مكان إلى يوسف رفات أخيرا وصلت
(.٣٢:٢٤)يش
 الموضع لهذا العبري االسم إذ الربئة. زف يف إيثام ٢٠: ١٣
 الذي ،كتيم المصري االسم من الحروف بعض نقل يكون قد

 المنتشرة (١٧ ع ح )رج القالع من سلسلة إنها .))قلعة(( يعني
 الموح بقي لوج وحتى السويس. خليج إلى المتوسط البحر من
 منطقة انه المؤكد فمن ،تعيينه يستحيل أنه لدرجة معروف غير

مصر. من الثرق إلى صحراودة حدوددة
 الوسيلة كانت هذه نار. سحاب....عمود عمود ٢١:١٣

 واحدا، عمودا كانت الشعب. يقود بواسطتها الله كان التى
 الليل في تار وعمود سحابة، شكل عاى النهار في يكون
 ؛١٩: ١٠٤) الله مالك مع مترافائ وكان ؛،٢٤: ٠١٤ )رج
 رج .(٩و ٨: ٦٣ اش )رج الله حفرة أومالك (٢٣-٢٠: ٢٣
 موسى إلى الله تكئم منه الذي العمود أيثا كان هذا . ٢: ٣ ح
(١١-٩:٣٣.)

 تقدم يتتع فرعون كان .وشاذد ...فرعون فيقول ٤و ٣: ١٤
 وجهة في حصل الذي التغيير عن سمع وحين ،إسرائيل بني

 ،الفخ في علقوا بل ،مجهول قفر في طوا ارهم اعتبر ،سرهم
 لكق .والمستنقعامئ والحر النحر من كآل عليهم واستغاس

 األخيرة، للمواجهة أعذ والمرسح جديد، من ثنحل الله
اإللهئة. القدرة وإلظهار



١٧٢ ١٤ الخروج

فرعون مطاردة

 هرب، قد الثعئ أن وجهز ئللئ أومن هفلائ
 ٠.فقالوا ٠ المعب على وعبيده فرغوزآ ع اني ه تعيز

 خدمتنا؟(( مدح إسرائين أطلقنا حتى ففلنا ))ماذا
 مئة ست وأحذ٧ معة. فومه وأحن مركبته فشذ٦

 وحنودا يصر ن مركبات وسائز متدحم مركبو
 فرعون ئلئ الرث وسندر ٠جميعها على نربئه
 ونو إسرائين، نني ورا؛ سفى حثى مصر تللي

 المصريون فتغى٩ رفيغة. بيدن خارجآل إسرائين
 ترض حيل جمع وأدذكوفلم. ورلهزس
 البحر عنن نارلوزًا ولهم وجيشه، وئرساده نرغوزًا

ضغآل* تعزًا أما؛ الحيوي، فم عنن
 إسرائين بنو زبخ فرعون افكرت فلائ١

 ففزعوا ورام* راجلآل اليصرتآل وإذا غيم،
 وقالوا١١ الرث* إلى إسرائين بنو وذ^رحهما حدا،

 مصر في ئبورص ليسئ ألده هل )) :لموسى

 ٢:ه١٠هدمزه
 ٤:١ذخره٧
 ؛٤:١٤رخر٨

 ؛٩:١٣؛١:٦ذخر
 ١٧: ١٣ ع :٣٣ءد
 ؛٩:١سخره٩

 ٦:٢٤يش-
 ؛٧:٢٤شيش١٠
 ؛١٧:٣٤؛مز٩:٩ذح

٦: ١٠٧ 
 ؛٢١صخره:١١
 ؛٢:١٦؛٢٤:١ه

 ٢: ١٤ عد ؛٣: ١٧
 ؛٣:٢٠ ؛٣و
 ٨و٧:١٠٦ز٠

 ؛٢١ضخره:١٢
٩:٦ 
 ؛١:١طتكه١٣

 ؛٢٠:٢٠؛خر٣:٤٦
 ؛١٧و١:ه٢٠أي٢

 ١٣و١٠:٤١إش
 ١٠:٤٦؛ظض١٤و
 ؛٣٠:١٤؛عخر١١و
 ٦٨: ٢٨؛غتث٢:١ه

 ؛٢:ه١٤فخر١٤
 ؛٣٠: ١ نث ؛٣: ١٥

 ١٤:١٠؛ش٢٢:٣
 ؛٢:٢٣؛٤٢و
؛٢٩:٢٠ أي٢

 حثى بنا ضتعئ ماذا البرئة؟ فى لتموئ أخذئنا
 الذي الكال؛ هو هذا أليس١٢ يصر؟ ونه أحرجئنا

 فثخد؛ عتا كغع قائليئ؛ يصز في به كأمناالض
 ورخ الوصرئيئ لخي؛ أنه لنا خير ألده الوصرئيئ؟

 للئعب: موسى فقاؤًا ٠ البرئة(( فى ئموت أنه
 الرث ٤حالض وانظروا ؤفواظ نخافواط* ))ال

 رأييهًا كما فاه اليو؛* لكم صئغة الذي
 إلى أيشا ترذدهدغ تعودئ ال اليو؛، الوصرئيئ

٠تصئتآل((ئ وأنيم عكم ف تقابن الرث١٤ األبد*

البحر عبور

 إلى؟ تصرخ لك ))ما لموسى.. الرث فقاال١ًه
 أسئ وارح ٠ترحلوا أنه إسرائين لبني قن

 بنو فبدحن وسعة، البحر على قذك ومئ ك عصاك
 أنا وها١٧ اليابسة* على البحر وسعر في إسرائين

 ؛ ١٩:٧ ؛٢٠و ١٧: ٤ ذخر ١٦ (١:ه٣٠ دش ؛٤:٣١؛إش٢٠:٤تح
٢٦: ١٠ ؛إش١١و ٩و٨:٢٠ عد ؛٩و ٦و ٥: ١٧ ؛٢٦و ٢١: ١٤

 إحساس كرًا القاسية القلوب فقدت لقد ..؟ فعلنا. ماذا ٥: ١٤
 المنفعة خسارة على اهتمامها كل وركزت ،بالمأساة

 فالذين . تونها إسرائيل بنى عبودة كانت التى اإلقتصادرة
 متحمسون ،االن هم بسرعة، الخروج على إسرافيل بني حلوا

بالقوة. إرجاعهم على
 أدخلها التي المركبات إذ منتخبة. مركبة مئة سه ٧: ١٤

 قوة شكلت ، والتاريخ( الكاتب :المقدمة )رج الهكسوس
 من كانت المنتخبة(()) الوحدات وهذه مصر، جيش في بارزة
. الخاصة النخبة فرقة صمن

 أظهرها التى الثقة إذ رفيعة. بيد خارجون إسرائيل بنو ٨: ١٤
 أبدوه الذي الفع مع بحذة تتناقض مغادرتهم، في بنوإسرائيل

(.١٠ )ع وراءهم تسعى التي القوة من تحثقوآ عندما
 الشعب فعل رد كان الرث. اىل إسرائيل بنو صرخ ١٠:١٤
 بالصالة الرث الى اإللتجاء إليهم، يقترب ئ رؤية لدى األولى

 الى انقلبت ما سرعان ،الصالة هده لكل بالقلق. المصحورة
هلعهم. مسيب ،موسى تذكرعلى

 المقرط مصر انهماك ضوء يف .مصر يف قبور ليست ١١: ١٤
 وحغظ بالدفن المتعلقة المختلفة وبالطقوس بالموت،

 كان كم إسرائيل بني أسئلة في الثرة السخرية ين ،الجدث
.منها والخالوس العبودة ينسوا أن عليهم سهال
 هو هذا ))أليش :هذا بوقفهم إذ فنخدمهاملصريني؟ ١٢: ١٤

 .العبودية درجة نسيانهم سهولة سن به(( كتمنابي. الذي الكالم
 يعيشون هناك، البقاء في برغبتهم أبدوه الدي التعليق هذا

 فعلهم ردة يلحص رما ،يموتوا أن مل بدال ،ويخدمون

 ٢ ٠:)ه البالط مقاصير خارج وهارون موسى نحو السابقة
(.٢١و

 الرث الى االنتباه حول قد موسى خص إذ .ختافوا ال ١٣: ١٤
 على اآلن وهم ،دراماتيكؤة بطريقة يعمل رأوه أن سبل الذي

 ما .كن ويختبروه ،شخصيا خالصه على يشهدوا أن وشك
 يقوم إلههم وينظروا يقفوا أن هو يفعلوه أن عليهم كان

 بموب شعبه موسى أعلم ،ملعثعب وبأسارب عنهم. ويحارب
 إن أيصا((. ترونهم تعودون ))ال الموبد: المصرين الجنود

 كانوا أنهم عإى دالله يكن لم خوفهم، عن إسرائيل بني بعبير
 بعض أعترض كما ،سالح حامل رجل ألف مئة ست من أقرًا

 وتجهيزاتهتم البدائي، بتدريبهم فاإلسرائيليون الدارسين.
 وقثه ،المحدودة الحربية ولجلوزيتهم ،الناقصة العسكرة
 فرعون فرق وبين تكافزبينهم ثئة يكن لم ، (١٧: ١٣) خبرتهم

 الحركة السريعة المؤللة، وقؤاته بالحروب، المتمرسة
.والتدريب

 وسيظن اال، هذا كان لقد عنكم. يقاتل الرث ١٤: ١٤
 ١٠: ١٤ أي٢ ؛ ٤٧: ١٧صم١ )رج إسرائيل تاريخ عبر حقيقائ،

(.٣: ١٤ زك ؛ ٨: ٢٤ مز ؛ ١٥: ٢٠ ؛ ١١و
 وعذ ألفى لقد .يرحلوا أن ..قل إلى؟ تصح مالك ١ ه : ١٤

باإلحباط. وشعور يأس كل بالخالص الرب

 النهائى النصر وأمام اآلن، عصاد. أئ وارئ ١٧و ١٦: ١٤
 الضربات إلنزال سابعا اسئخدمب التي العصا فإذ ،العظيم

 ليعبر واديا وتفتح ، المياه رشى نراها المصرين، على المختلغه
٠الحائ مصر جيش فيه وليغرق ،إسرائيل بنو فيه



١٧٣
 ورام، تدحلوا حثى الوممرئيئ قلوب أندل

 وقرسابه* بتركباته جيبه، وكل بفرعون نأكقجذم
 أنشحن حيئ الردة أنا أتمى اسمريون فتحرئ١٨

 اشر ن مأللت فانئثل ٠ وكرسالو(( ومركباته يفرغون
 وانصرًا ورام، وسان عسكرإسرائيل أما؛ التائر
 ٠ورام ووقفًا أمام من التحاب غمود

 إسرائيل، وغسكر الجصرئيئ فكر نيئ فذحل٢
 تقعرت فلم ٠الئيل وأضاءنم والفئم التحات وصان

٠هذاإئىذاكضالتيل
 الردة فأجرى البحر، عنى ينة موسى وتذ٢١
 وجعل الغيل، كال ندين؛ نرتئه بربح البحر
 تنو فذحل الماؤ. وانثؤأو هـ يابسه البحر

 ٤والما الياته عنى البحر وسعري في إسرائيل
 وقم نسام. وعئ تمينهم عن لهم سورأ

 نرغون حيل جميع ورام. وذحلوا الوصرتون
 في وكان٢٤ البحر. وسعر إقى وقرسانه وتركباه

 غسكر عنى أشرفا الردة أن الشبح ب هزيع
 وأنبًا ت، والتحاب الغار غمود في البصرئيئ

 حئى تركبم نكر وحنغ اليبرئيئ، عسكر
 مئ ))نهرت الوصرتوذ؛ فقال بؤقله. ساقوها

٠ م(( الجصرئيئ ث تقابل الرب ألن إسرائيل،
البحر عنى يذلئآ >)ئذ لموسى؛ الردة فقال٢٦

؛٨: ١٤ حمل ١٧

 ٢١:١٣نخر١٩
 (٩:٦٣؛)إش٢٢و

 ؛٦:٦٦امز٢١
١٣: ١٣٦ ؛٩: ١٠٦

 ؛٨:١؛وخره١٤و
 ؛٢٣:٤؛١٦:٣يش
 مز ؛ ١١: ٩ نح

 ؛ ١٣٠٠٧٨ ؛١٣:٧٤
 وه؛ ٣:١١٤

 ١٣و ١٢: ٦٣ إش
 ؛١٩:١يخره٢٢
 ؛٢٢:٤؛١٧:٣يش
 ؛٦:٦٦؛مز١١:٩ذح
 ؛إش ١٣: ٧٨
 ؛١:١٠كو١؛ ١٣: ٦٣

 ،٢٩٠١١. ع
 ؛٨: ١٥ ؛٢٩: ١٤ آخز
 ١٠:٣حب

 ؛١٩:٧ض٠ب٢٤.
 ٢١:١٣تخر

 :ه؛٧ثخر٢ه
١٨و ١٤و ٤:١٤

 ؛ ١٨: ٤جيش ٢٧
؛٧و١:١حخره

 ٢٩: ١١ ب
 ؛٥٣: ٧٨ .زخ ٢٨

 ؛٢٢: ١٤ د:م ١٢٩

 ه٢:٧٨؛٦:٦٦مز
 ١:ه١١ه؛إش٣و

 ؛١٣:١٤دخر٣٠
 ؛١٠و٨: ١٠٦ مز

 ؛١١و ٨:٦٣ إش
 ١٠ه:٩؛١٠ه:٨دمز
؛٣١:٤زخر٣١

 ١٥ ،١٤ اخلروج
 تركبم عنى الوصرئيئ، عنى الما، لنرجع

 البحر عنى تنة موسى فمئ٢٧ ٠ وئرسم((
 حاله إنى الشبح إقبال عفن البحر ج فرجع

 حفذوخ ٠لثائه إلى هاربون والبصروئ الذائقة،
 الما، فرحع٢٨ البحر. وسعر في البصرئيئ الرب

 فرغون جيش جميع -وقرسان تركباء ئىخ٠و

 وال منهم تبق لم البحر. في ورام ذحل الذي
 اليايسة عنى فقشواد إسرائيل تنو وأتا٢٩ واجن.

 قمم عن لهم سور والماة البحر، وسعر في
قسام. وغئ

 بحنًا إسرائيل اليوم ذلك في الردة فظئذ٣
 أمواقا اليصرئيئ إسرائيل وظرر الوصرئيئ. يدد

 الفعل إسرائيل ورأى٣١ البحر. شاطئ طى
 فخافا بالجعهرديئ، الردة صدعة الذي العظيلم
موسى. ويعبده بالرت وآتنواذ الرت الئعت

ومريم موسى ترنيمة

 فص كب ب ؛يم :١وقالو للرت١التخ ١ ه لجمهمخإسرائيزر موسى ذدم حيتئذ ١ ه

 البحر. في طرحهما وراهبة العرمئ تعخلم. قد
 ؛١٢: ١٠٦ أمز ١١٥ الفصل ٤٥: ١١ ؛ ١١:٢ يو ؛ ١٢:١٠٦ مز ؛٩: ١٩

 ١٨:٣؛حب٢: ١٢ إش ؛٢و ١: ١٨تمز ٢ ؛٦-١: ١٢ باش ؛٣: ١٥ رؤ
 ؛ ٤٧: ٢٢ صم٢ ح ؛ ١٦و ١وه٦:٣؛جخر ٢٢و ٢١: ٢٨ رك٠ث ؛ ١٩و

١:٢:ه؛إشه٩٩ض

 اشحاب وعمود الرب مالك انتقل وراءهم. وقف ١٩: ١٤
 لمؤحرة حارسا ليصبح ،متقذائ حارسا كونه من والنار

.٢:٣ ح رج الحماية. إلى القيادة ومن الشب،
 الليلة.٠ تعك فى حصفى العجرة-لما٠الطبيعة مئ ًابذا قلل٠ ال ،الطشة للظواهر الله استخدام إذ شديدة. شرقؤة بيع ٢١ : ١٤

 شى ابرت إذ بقوله الحادثة هذه المزمور صاحب سجل فقد
 هنأ من كنن التاه أوقفت فالريح (.١٣:٧٤ )مز بقوه البحز

(.١٣:٧٨ مز ؛٨: ١٥ ؛٢٢ )ع اتفلقت ثلم ومن هنا، ومن
 أرح قوامه الذي األحبر الهزج إته القبح. هزج ٢٤:١٤
 عند تقرؤا ينتهي والذي صباحا( ٦: ٠ -*٢: ٠ * )من ساعات
.الشمس شروق
 عالتا الرى يكن مل وأزغخ. ... أشرف الري ٢وه ٢٤:١٤
 قلوب أيثا شدد الذي هو بل ،فحسب يحدث كان بما تماائ

 اضطرابا أحدث الذي وهو ،إسرائيل بنى ليطاردوا المصرين
 بلبله في وأصبحوا ، الما، سوري بين عبقوا وإد .بينهم عظيائ

 عدوهم. عن يحارب كان الرت بأن حينئذ اعترفوا عظيمة،

 الوالي إذ بل (،٢٨-٢٦ )ع فحسب المياه رجوع يجرفهم فلم
 التقنم من عرباتهم أيثا أعاق ، السما* من عليهم سقط الذي
(.١٩-١٧:٧٧)مز

 إسرائيل بين جديد، من الواضح الغرق يتكرر ٣١-٢٩:١٤
 شواطئ على قتالها جثث وتتتشر وتجرم، تعاند فاه ومصر:
 تخرج أخرى وأية هوالمنتصر؛ ألرت بأن اعترفت وقد البحر،

 ،ناشفة ارض على البحر في احئيازت وقد ،الغراض إلي حيه
 وبخادمه به ومؤمنًا اإلحالل له ومقذمًا الرب بعمل معترفه

مولى.
 أربعة ض اآلن اال أنثدتها اش التربة تتكؤن ١٨-١:١ه

 (،١٧-١٤و ؛١٣-١١ ؛١-.٠٦ -ه؛١ )ع شعزية مقاح
 المقطعان يتهي (.١٨ حع واحدة جملة من ختامى وعالن
 هزيمة يؤحكد قرار وهو ))غاصوا...(( :لثاذىابالقول١و األول
 الى باإلبارة فيئتهيان والراح الثالث المقطعان العدوًاأثا جيش

 من أكثر كضئن، شي، ثنة (.١٧و ١٣ )ع الله قدس مسكن
فانسياب ؛الترتيمة في المتفعلة المقاح هذه مالحظة مجرد



١٧٤ ١٥ اخلروج
 هذا ٠ حالصى صان وقد ت، ونشيدي قوتى الردة٢

 ذحال ٠الرمئ٣ ٠فرلغةح ج أبي إلة فامجئهث، إلهي
 وحثه فرعون أمركبات ٠ اسفه الريا ٠ خ الحرب
 التركبئة لجنوده أفبالر فئرق البحرذ، فى ألقالهما

 في لهيطوا قد ٠ اللجج درعشهز نوفًا، بحر في
 ٠بالعدذة معتره ذب يا يميذلجس٦ كحجرن. األعمى
 ض عظمتك وبكثزؤ٧ الغدو. دزبكلخطم يا يمينك
 ض فيلمكلهم شخعللئآص كرسن ئقاوميك. تهد؛

 المياة. ترانمثب أنفك ظ وبرح ط، كالعس
 في الغة تجئدب كرابيه. التجاري ع اندخنت

 ف أكشم أدرأل، أتبع، الغدو.* قاالغ البحر. قلب
 دفنيهم سيغي. ألجئن قغسي* ونهم تمقلى ٠لهنيئة
 غاصوا البحر. فئائلهز بريجك ثفئ١ يدي.

 اآللهة/ ئيئ ق مثلك من١١ مياوغارؤ. فى كالرصاص
 نخوائ اسوك، فى نعئرا مثلك ٠ش ذرة؟ يا

 يمينك دمئ١ م؟ غجائك صايغا ل، بالئسابثح
 الذي اشي برأقبك ترشتن١٣ األرمح. فتيتلغهث
 يسفع ٤ ٠تسكزإئدلببكهـ بقويكإلى تهديه فديئة.
 شكازآ ي الرعن؛ تأحذ ٠د فيرئعدوننم الئعورتًا

 أقوياءد ٠حسئذأيذذجثالببراءدأدو؛١ فلسعليزًا.

 ؛١٤:١٤خخر٣
 ؛١١:١٩رؤ

 ٣و٢:٦؛١:ه٣دخر
 ؛٨:٢٤؛ض٨و ٧و

١٨: ٨٣ 
 ؛٢٨:١٤ذخر٤

 ٧:١,٤ رخر
 ؛١٠:١هذخره

 ١١:٩ نح
 ؛٢٠:٣سخر٦

 ١:ه١١٨؛٧:١٧مز
 ؛٢٦:٣٣شتث٧

 ه؛٠و ٤٩:٧٨صمز
 ؛١٣:٥٩ رمز
 ؛٢٤:٤طتث

 ؛٢٤إشه:
 ٢٩: ١٢ ى
 ٢٢و ٢١: ١٤ ظخر٠٨

 ١٣:٧٨؛عض٢٩و
 ؛٣٠غقضه:٩

 ١٢ه:٣فإش
 ؛١:*٨قخر١١

 ؛٢٤:٣؛تث١٤:٩
 ؛٢٢:٧صم٢
 ؛٢٣:٨مل١

 ؛٨:٨٦؛١٩:٧١ض
 ؛١٨:٧مى

 ؛٣:ه٦٨كتز
 ؛٨:٤؛رؤ٣:٦إش

 ؛٢:ه١٦أي١ل
 ؛٢٠:٣مخر

 ١٤و ١١:٧٧ مز
 ؛١٢:٩نذح١٣
 (؛٢٠:٧٧ )مز

؛١٧: ١٥ *خر

 شًاكاإلث جمثع يذومتًا الرجعات. تأحذلهز موآرائً
 بغظئة ٠والرءتح الهيبه عليهم دعغ١٦ كنعازآج.
 يا نعيك قعير حئى كالخحرخ يصلتون ذراعك

 كجيءد١ اقئئيئذد. الذي اشبًا يعين حثى ٠ ذرة
 الذي الئكائ ميراثك، ر لجبل في وتفرشؤزذ ببز

 يداليًا لهيأتة الذي ن التقدس لنكيك يارة ضقعكة
 فإن١٩ ٠ واألبد(( الدهر إلى تملآلس الردة١٨ يارة.
 البحر، بتركباتهرودرسابوإر ذظث فرغآل لخيالض
 بنوإسرائيال وأائ البحر* ماء عليبز الردة وذدص
البحر. وسعر فى الياينه على فنثوا
 ألئظ١هارئ أخذط ترتزالسذض فألخذلذ٢٠
 بذفوفؤ ورانأها الثساع جمثع وخرجت ببدها،

 فإئه للردة ))ذئمواف ترنز: وأجاؤزغ ٠وذقصع
٠ البحر(( في طرحهما وراهبة العرش ٠تغللهًا قد

 ١:ه٣٦ اتك ١٥٦:٤٨ز٠ي ؛٩:٢ ديش ١٤ ه٤:٧٨مز ؛٥: ١٢ تث
 ٢٤و ١١-٩: ٢ ش٠ج ؛ ١ه: ش٠ث ؛ ٤و ٣: ٢٢ ءدت ؛ ٤: ٢ ب-ث ؛٤٠و

 ؛ ١٣: ١٥ دخر ؛٣٧: ٢صمه١؛خ٩:٢؛يش ٢٥: ٢ تث ؛ ٢٧: ٢٣حخر ١٦
 دمز ١٧١: ٢ ط٢ (؛١٤: ٢ )نى ؛ ١١:٣١ إر ؛ ١: ٤٣ ؛إش٢:٧٤ مز
 ؛٢:٧٦ ؛ ١٦: ٦٨ ذمز ؛٦٨و ه٠٤:٧٨ ؛٦:٢ رمز ؛ ١وه ٨:٨٠ ؛٢: ٤٤

 ١٥: ٥٧ إش ؛ ١ :* ٢٩ ؛ ١٦: ١٠ مز ؛ ١٦: ٧ صم٢ ص ١٨١٤و ١٣: ١٣٢
 عد ؛ ٤: ٢ ذخر ؛ ٤: ٤ ض ض ٢٠٢٨: ١٤ خر ص ؛ ٢٣: ١٤ رخر ١٩
 ؛ ٢٥: ٦٨ مز ؛ ١٦: ١٥ أي١ ؛ ٦: ١٨ صم١ ظ ؛ ٤: ٦ مي ؛٣: ٦ أي١ ؛ ٥٩: ٢٦

 ؛مز١٦:٦صم٢؛٢١:٢١؛٣٤:١١؛عقض٤:٣١؛إر٣:١٤٩؛٢:٨١
١: ١٥ دخر ؛٧: ١٨ صم١ غ٢١٤: ١٥٠ ؛١١:٣٠

 فالمقعإع بمكان. األهمية من كذلك هما والتشديد األفكار
 المقعإع -ه(.١ )ع الوطيد الله انتصار باختصار، يعدم األول
 على العدو إصرار يدخل ثز ومن النصر، تصور بعيد الثاني

 ودلك االنتقام، بروح والمأيء المتعجرف العدو هذا النصير،
 يلحص الثالط المقبع (.١ ٠-٦ )ع تفاهتهم مدى سن لكي

 (.١٣-١١ )ع المناسب السؤال طرحه بعد باختصار، النصر
 ألجل ضرورائ كان النصر أن وبما ذلك، على وعالوة
 المقطع أما العدو. عن تعريائ المقعبع يقدم إسرائيل، خالص

 المعينة االرض إلى لشعبه يهوه قيادة ويشرح فيتناول ،الراع
 سمعوا حين االخرى الشعوب تمتك الذي والخوف ، الله من
 وقوه عدوة أمة قبغة من الدراماتبكئ إسرائيل خالص عن
 خالصه فيبط األخير انطر أثا (.١٧-١٤ المقدار)ع بهذا

 يذر (٢٠و ١٩) سردي فاصل ثم يملك,(. #الردئ عاثة:
 مريم لمشاركة ويمئد الترنيمة، وراء الكامن بالموضوع

(.٢١ )ع الترتيل في النساء من وجوقتها
 الضمير بصيفة ترنيمهم إسرائيل بنو بدأ اركز. ١:١ه

 ،الجماعة ترنيمة مور بسكل فانشوئا ، المقرد الشخصى
 ، يهوه رصز يذيع منيم واحد وكرا ،بالعرد الصلة وثيقة وكأنها
في الملكبة ضمير الحظ) إليهم بالنسبة وماهبته كينونته وبعلن

 إلمقعإع في الواردة المباشرة البيانات إذ ربًا. يا ٦: ١٥
 األسلوب هذا مالئم نحو على يتبعها -ه(،١ )ع االفتتاحى

 ١و ٦ )ع كلها الترنيمة مدى وعلى التخاطب، ئي التدائى
 الله عمل على االهتمام تركيز كان لطالما إذ (،١-٧و٠١٦و

وتدحله.
 على كانا وموآب أدوم إذ .كنعان. .. .موآب .. أدوم ١٥: ١٥

 إلى فكانت فلسطين، أو كنعان، أما ،لألردن الشرقية الضعة
.منه الغرب

 إلبراهيم الله قطعها التي بالوعود واثق تعبير إته ١٧و ١٦: ١٥
(.١٧و١وه١٢سة)رجتك٧٠٠قبل
 نلك هنا الكالم يتناول واال. الدهر إىل ميلك ١٨؛ ١٥

(-١٣: ١٤٥ مز )دج والكوتئ األزنى الرمت
 فهي السرف. هذا تعطى امرأ؛ أول ئريم ت٠النبؤة.كا ٢٠: ١٥

 (.٢: ١٢ )عد بواسطتها تكتم قد الربًا بأن صرحت قد بنفسها
 اإلنقاذ، حوادث فى هاائ دورا يبدو، ما على مارست، وقد
 وهارون موسى بيد إسرايل خبز الله أن يذكر ميخا النبئ ألن

 النادر الشرف هذا يلن أخريات نسا* ثئة (.٤: ٦ )مي ومريم
 وزوجة (،١٤: ٢٢ مل٢) وخلدة (،٤:٤ )قض دبورة مثل

األرج فيلبس وبنات (،٣٦: ٢ )لو وحتة (،٣:٨ )إش إبعيا*



١٦ ، ١٥ الخروج ١٧٥

وإيليم مارة مياه

 سوفًا بحر مرغ بإسرائيإغ موشى ارتحزًا ثم٢٢
 في أيام قالقة فساروا ٠شورق درئة إلى وخرجوا

 ن، ما إلى فجاءوا٢٣ ٠ماءك فئدوا ولم البره
 ٠مر الدة مارة مرغ ماء تشزبوا أنه يقدروا ولم

 الئعط فقذئزم٢٤ ٠>)مارة(( اسئها دعي لذللة
 فضزخ٢ ٠ ئشزب؟(( ))ماذا قائليئ؛ موسى طى
 الماع في فطزحهان سجر الردة فأراة ٠ الردة إلى

 فريصة له وضع هنالة ٠غذيا الماء فصار
 كتتًا ))إنه فقااًلأ٢٦ ٠امغئةد وهناك وحكائهـ،

 في الجقه وتصع إلبك، الردة لصوم ي تسمع
 جمع وتحعظًا وصاياة إلى وتصئى غيثيه،

 البصرديرغ طى وضعية مما ما فترما فرائصه،
٠شافيلاًئ((ب الردة أنا فاني طيليًا* أنح ال

 غشزة اثنتا وهناك إلم إلى جاءوا ؤمه٢٧
 عنت هنالة فثرلوا ٠ ت دخله وسبعوه ماء غين

الماع*

 ؛٧: ١٦ دتك ٢٢
 ؛١٨:٢؛ه١:٢٠

 ؛٨:٣٣ءد
 ؛١:١٧ذخر

 ٢:٢٠ عد
 ؛٨:٣٣لءد٢٣

 ٢٠:١را
 ؛١١:١٤مخر٢٤

 ١٣:١٠٦؛مز٢:١٦
 ؛٢١:٢مل٢ن٢ه

 ؛٢:ه٢٤هـيش
 ٢:٨؛تث٤:١٦دخر

 ؛٢٢:٢؛قض١٦و
 ١٠:٦٦؛مز٤و١:٣
 ؛٦و ٥: ١٩ يخر ٢٦
 ؛١وه١٢:٧تث
 ه٨و ٢٧: ٢٨ أ-ث

 ؛٢:ه٢٣؛بخر٦٠و
 ؛٣٩:٣٢ تث
 ؛٤و٣:٤١مز

 ٣: ١٤٧ ؛٣: ١٠٣
٩:٣٣تءد٢٧

والسلوى المن

 شن ت ب، سس ن ن إسرائطًا ض -١ ٦

السهر ورغ عفر الخايض اليوم في وسيناء إيليلم

١٦ الفصل
 ؛١١و١٠:٣٣أءد١

 ؛١:ه٣٠حز
 ه؛١و٦:١٢بخر
١:١٩ 

 ؛١١:١٤تخر٢
؛٢٤:١ه

 ففنمزت ٠وصز أرض ونه خروجهم دعن الغافي
 وهارودغ موسى على إسرائين بتى لجماغة كإع
 ))ليثنا إسرائين؟ دنو لؤما وقاال٣ً البرئة* فى

 جالسيرغ كدا إذ وصز، أرخن فى الردة ببد نتناث
 فاغما ٠للئبعج خبرا دأكن اللحم ودور عنن

 هذا ض دمينا لكي العفر ذا إلى أخرجئمانا
٠ بالع(( الجمهور

 حبرا لكم أمطر أنا ))ها اآللموسى: فقاال٤ً
 حاجه ويلثقعلوه السمج، فيخرج ٠ ح السماء يرغ

في د أتسلكون أمصتقزخ، لكي ٠بيووها اليوو

 مرا ؛٣: ٢٠ ؛٣و ٢: ١٤ عد ؛٣: ١٧ خر۵٣١٠: ١٠ كو١ ؛٢٥: ١٠٦ مز
 )يو ؛ ٤٠: ١٠ ه ؛ ٢-ه٢٣: ٧٨ مز ؛ ١٥: ٩ نح ح ٤ وه ٤: ١١ عد ج ؛ ٩: ٤

٢٢: ٢ دقش ؛ ١٦و ٢:٨تث ؛٢٥: ١٥ ؛خخر٣: ١٠ كو١ (؛٣٥ -٣١:٦

 بني ذاكرة أظهرت . موسى علي الشعب بتذثر ٢٤: ١٠٥
 الشخصؤه فالتعابير االنتصار. ببان واضحا ضمورا إسرائيل

 يبدو ،أيام ثالثة قبزغ للرب أنشدوها التي بالقصيدة تمثلت إلتي
 باهبه صورته أمشت بمرسى آفإيمانهم.الرياح أدراج ذهبت أنها

 سبقأمإكدوهأن ما ليشربواأبطل٤ما طنهم ئمإن • (٣١: ١٤)
 هم يقتاد ثأل بال وهو ،عجائب صغ ألنه التسبيح تص٠ الله
أرضهم. إلى
 معروفة شجرة من ليس أنه بما عذبا. املا، فصار ٢٥: ١٥

 صالحه الكرهة المياه كصبر أن ،طبيعية بصورة تستطع
 بواسطتها الله أظهر ،معجزة تلك كانت فبالعلع ،للشرب

 نمارة جافية. بيئه في بشعبه االهتمام على وقدرته استعداده
 اسبة زالت ما المياه حيث ، حواره عين باسم اليوم تقترن
 للشدة اإلنسان إخضاع ))إدًا امتحنه. فنناك صالحة. وغير

 الكلمة معنى لسرح الوسائل إحدى هو النوعؤة(( إلظهار
 (،٧-١: ١٧) رفيديم في بعد ما في اسئعيلت التي العبرة
 ؛٣-١:١١ )عد تبعيرة وفي (،٢٠:٢٠) سيناء وفي

 إلسرائيل. الله فعله ما بالتحديد، وهذا (،٣٣-٢٦~:١٣
 ننحن (،١٦: ٦ )تث بالله يعمله أن أحد يستطع إل أمر وهذا
 اإلنسان فيما أعماله، وفى شخصبته فى نجربه أة يمكن ال
امتحاذه. من بئ ال
 رافه(( ))يهوه الله، هو هذا أن وبما شافيك. الردة أنا ٢٦: ١٥

 الشفاء ئؤتي اإللهبة لإلرشادات ابطاعة فإذ شافينا(، )الرب
 فهذا بمصر. حل ما نظير للضربات، نتيجه ليس إنما ،حتائ

 يكون أن ويرحح ،بإسرائيل خاصة بظروف محدد الوعد
.الخروج بغترة محصورا

 ما في االرجح على التالية محطتهم كانت يليم. ٢٧: ١٥
 فالله ،بغنى متوافرة المياه حيث ،جرننل وادي اليوم يدعى

.صحيح لحو على هم قاد بل ،سسقودهم  التفاصيل من مزيدا ١١:هذ٣١ك عد في نجد سين. فية ١:ًا٦
 إلى رعببى من رحيلهم أثناء قيها حثوا التي األماكن حول

 المحظة أيصا يسجل ،ذاك الرحلة وخط .وراءها وما ،سكوت
 أساس على اليوم وتعريفها (.١٢:٣٣ )عد دفقة وهي الثانية،

 سيناء جزيرة شبه مزه الغربى الجنوب في يجعلها االملة دبة أنها
 من عشز الخاسن اليو؛ .وسينا* بين**إيليم المباشر الخط على

 .رعمسيس من ارتحألهم من يوا ثالثين بعد أي .الثافي الشهر
 بموقفهم كمجموعة تمؤزوا اجلماعة. كئ فتذئز ٢: ١٦

 الشديد الحنين راودهم ،البربة في الموارد لئدرة ونظرا السلبى.
 كانت التى فالبالد مصر. فى اختبروها التى الفخة ابموارد إلى

 الئعجزامغ من الرغم فعلى بالبره. مقارنه بدت.جيدًا ،تسترهم
 حه ،بشير السرع تذئرهم فإذ ،ألجلهم الرمة عملها التي

أنانؤتهم. وإلي ،المدى القصيرة ذاكرتهم إلى ، جديدة
 في إسرائيل بني أن للعرابة، يدعو ما الرب. بيد هتنا ٣: ١٦

 أعلنوا وقد شؤونهم. في الردة بتدحل يعترفون زالوا ما تذئرهم
 التي الرة فذرع مصر. في الموث تغضيلهم ،اساخرة بطريقة

 بأننا اآلن يدعون ،فقط شنر منذ (٦: ١ )ه الترنيم في مجدوبا
مصر. في لقتلهم اسئعملت لو أبغز كانت
 عاى الرؤوف الله حواب كاذ خربا. لكم أمعإر أنا ٤:١٦

 أن على .افتقدوه الذي الخبز من بغيض وعدهم بأن تذكرهم
 إطاعتهم ،كذلك يمتحن سوف جمعه كيفبة حول الله إرشاد

.٣١: ١٦ ح رج (.٢٨-٢٦و ١٦و وه ٤ )ع له



١٧٦ ١٦ اخلروج
 أنهم السادس اليوم في ويكونا ٠ال أم ناموسي
 تلمقطوده ما ضعفان فيكأل به يجيوئن ما يهيوئن

 ئني لجمح وهارأل موسى فقاتًا ٠ فيوائ،( يولما
 /الرب أن تعتموذر المساع ))في إسرائيل؛
 ترآل الضباح وفي٧ بصر. أرض ٠من أخرجكم

الرت. عتى س تدمركم الستما الربًا نجذن
 وقاال٨ً عتبنا؟((. تتدثروا حئى فماذاض نحذ وألما

 المساع في ظعكم1ل الرت بأن ))ذلليًا موسى؛
 لقشبعوا، حبرا الضباح وفي لتأكلوا، نحتا

 عتيه. تدبرون الذي تنيركز الربًا الستماع
 عتي بل تدزكز عئينا ليس فماذا؟ نحك وأائ

 تكئ عوج لهاوئ؛ موسى وقاال٩ً ٠ص الربًا((
 الربًا ض أمام إلى اقربوا ٠. إسرائين بي خماغة

 هارون كاذ إذ افحدث ٠ تنيركز(( سوع قد ألله
 دحو القثتوا ألقز إسرائيل يي جماعة كل ئكئز

 ٠الئحابط فى ظفر قد الربًا نجذ وإذا البره،
 قني تذئرظ سوعت ))١٢ قاآل؛ موض الرت فكلز١١

 تأكلوة القشئهع فى قائأل؛ كلميز إسرائيل.
 وتعتموذ خبرا، تشبعون لضباحغ١ وفي نحتا،

٠إلةكز،( الرت أنا ألي
 ضعذت ئلؤىف٠ال أن المساع ض فكان١٣

 ا سقيط كاذ الضباح وفي التئه. وعطت
 سقيطًا اري وأل١٤ التئه. حوار لئذىق١

 ؛٢٩و ٢٢: ١٦ دخر ه
 ٢١:٢اله

 ٧:٦دخر٦
 ؛١٢و١٠:١٦زخر٧

 :ه؛٤٠؛٢:٣إشه
 ؛٤٠و ٤:١١يو
 ؛٢٧: ١٤ خد ص
 ١١:١٦:ه؛شءد ١٧
 ؛٧:٨صم١ص٨
 ؛١٦:١٠لو

 (؛٢: ١٣ )رو
 ٨: ٤ تس١
 ١٦: ١٦ رعد ٩

 ؛٢١:١٣طخر١٠
 ؛ ١٩: ١٦ عد ؛٧: ١٦

 ١٠:٨مل١
 ؛٨: ١٦ زم ١٢
 ؛٢٧: ١٤ عد

 ؛٦:١٦عخر
 ؛٧:١٦غخر

 ؛٢٨:٢٠ ل٠١
 ١٧:٣٠يو

 ؛٣١:١١فءد١٣
 ؛٢٩ -٢٧: ٧٨ ض
 ؛٤٠:١٠ه

 ٩:١١فخد
 ؛٣١:١٦ذخر١٤
 ؛٨و٧:١١ءد
 ؛١:ه٩؛ذح٣:٨تث
 ؛٢٤:٧٨مز

ا٦همت

 ؛٤:١٦مخر١ه
 ٣١:٦.هد٠٢؛حا

 ه(؛٨و ٤٩و
 ٣:١٠كو١

 ؛٤:١٢نخر١٦
 ٣٦و ٣٢: ١٦ *خر

١:ه٨كو٢و١٨

 مثل ل دقيق سءك البرئة وجه عتى إذا الغذى
 رأى داففتا األرض. عتى ذقألكالخليد ئشور.

 ٠ هو؟(( ))مئ ؛لبعضب بعضيز قالوا إسرائيل يو
 ))هو موسى؛ لهم فقان هو. ما يعرفوا لم ألليز
 هو هذا١٦ لتأكلوا. لرتم١ أعطاكز الذي الحبر
 واجد كل ينه إلئقطوا الرت. أنزبه الذي الئى
 غدد عتى للرأس غبزاهـ اكلون. حشب عتى

 ٠ خيتته( في للذيئ واجد كل تًاحذون، دفوسغز
 سئر والثعطوا هكذا، شليوإسرائيل١٧

 التئر يخضلي لم بالغجر، كالوا وذتا١٨ وغ.
 واجد كالو الهطوا قد كانوا ٠يعضد لم والئئتل

 يوزي ))ال موسى؛ ليم وقاال١٩ً أكله. ضب عتى
 ئستعوا لم لئيز٢ ٠ الضباح؛( إلى ينه أخذ

 فتؤلذ الضباح، إلى ينهأنامئ أبثى بل لموسى،
 وكانوا موسى. عتيهز فشفطًا وأنثئ. دود فيه

 خشب على واجد كل فصباخا صباخا تلثعطوثة
٠يذوت كاذ الشمس حميت وإذا أكله.

 الغطوا أنيز السادس اليوو في كاذ ثز٢٢
 رؤساع كل فجاة للواجد. غبس ئضاغائ، خبرا

 ما ))هذا ليم؛ فقاال٢٣ً موسى. وأخبروا الخماغة
للربًا. لمعنض سبت؛ غطله، غذا الرت؛ قال

 ؛ ١١ -٨: ٢٠ خر ؛٣: ٢ أتك ٢٣١٨: ٢٣ ؛٢٣: ١٦ ؛ ١٠: ١٢ي/ ١٩
١٤و ١٣:٩ نح ؛٣: ٢٣ ال ؛٢:٣؛ه١:ه٣١؛١٢:٢٣

 االكة إطعم سوف ،أوح نطاق على ولكئ ،عيكه المبدأ ه : ١٦
 ال )رج األرض فيها تبت التي السبتية السنة وبعد أثنا،

٢٢٠١٨:٢٥.)
 أمده إسرائيل، .ض لدى الذاكرة فقدان إذ تعلمون. ٦: ١٦

 يشهد سوف داك تذكرهم يوم ألن ، طوية* يدوم ولن قصير
 بالذي بقؤة سينمكرهم بل ،فحسب بهم الله عطا* على بيس

(.١٢و ١١ )^ع إلههم بالرت أي مصر، من أخرجهم

 اليومى زادهم بنوإسرائيل يعاين حين غذا الرت. جمذ ٧: ١٦
 ))مجد العبارة وهذه الرت. مجذ أيثا سيرور الحبز، من

 فى حضوره أظهر الرت صنعه ما ألن ،محلها فى هى الرت((
 العبادة. إلى ويقود ععلمته يبسط الذي األمر وطهم،
 إرشاد سياق في مزات أرع تتكرر العبارة هذه نجد تدركز.

 (،٩٠٦ )ع بالطعآم إتاهم إمداده كيفبة حول للسعب الرت
 تذكرهم حيان الرووف الله رد على الضر* لتسليط وذلك

 حول مؤؤا شعري عرنا تجد ٢-ء١٧:٧٨ ض رج البغيض.
المغارقة. هذه

 حول شلة كل المزمور صاحب كزيل الثلوى. ١٣: ١٦
 طيورا ،الحجل فصيلة ض التى الطيور هذه كانت إن التساؤل
 ثز ، أجنحة(( ذوات طيورا)) دعاها ألنه آخر، شيائ أم حقيقبه

 قدوم إلى مشيرا ،عينه السياق ،؛وبي القول هذا موازاة في يتاح
 (إ٢٧:٧٨ )مز لحائ(( عليهم ))أنطر الله بأن وذلك الئلؤئ،

 تسقط السابق، موطنها إلى المهاجرة الطيور هذه عودة فلدى
 الرسوم أن كما الطويل. الطيران من ئنهكه األرض إلى عادة

 السبالذ برمى الئلوى يصطادون الناس كظهر القديمة المصربة
كعئمش. الطيور هذه كانت حيث األدغال على

لرت. ٢,٢ غربا. ٣٢و ١٦: ١٦
 على الحقيقة هذه بولس بطبق حيث ،١٥: ٨كو٢ رج ١٨: ١٦

.المؤمنين عطاء
 اليوم في وانقطاعه أيام سئة في التئ نزول إذ ٣٠٠٢٢: ١٦

 السبمتًا طبيعة حول ه اسبوعى درسن بمثابة كان ،الساح
 يحفظوا أن السب عئلم االختبار بهذا مختلعا. يوتا باعتباره
الله. وصايا إطاعة على حئهم كما ،تماثا السبت



١٧٧
 ما وكئ تطئخوزآ. ما واطبخوا تخبزآل ما اخبزوا
 ٠ العد(( إلى لثحعظآ عنذكم ضعوة فضل

 سوح فلم موشى، أمز كما الغد إلى فوضعوة٢٤
 اليو؛، ))كلوة موسى؟ فقالح ب. دود فيه صاز وال
 في تجدوثه ال اليو؛ سبغا. اليو؛ للرسمًا ألن

 اليو؛ وأننا تلثقطوثه، أتام ت سته ٠ الحقل
٠ فيه(( الديوجن سبت، ففيه التابع

 الئعب بعغئ أن التاى اليوم في وذث٢٧
 الردة فقالح٢٨ نجدوا. فلم لقلئعطوا خرجوا

 وصاياي تحئظوا أنه تأبؤدتآث متى ))إلى لموسى؛
 الغبث. أعطم الردة إدًا ١٠أذظوا٢ ونرائعي؟

 خبر التادس اليوم في عطًامي هو لذلك
 تخرج ال تكافه. في واحد كزع اجلسوا يومس.

 فاسئراخ٣ ٠ التاى(( اليوم في تكانه مدح أحذ
 إسرائيل بيت ودعا ٠ التاى اليوم بي السعير

 وحلعئه أبؤغئ، آلغزبزة، كبزر وهو ٠ ))تبا(( استه
بعتلج. كرقاق

 به أمر الذي لئىء١ هو ))هذا موشى؛ وقالح
 فى للجفير يكأل منة القور ء مل( الردة.

 فى أطفمم الذي الحبر ترو لكى أجيام.
وؤالح ٠ وصر(( أرص منه أخرجم حيئ البرئة

 ٢:.١٦بخر٢٤
 ١٠و ٩:٢٠تخر٢٦
 ؛١٤: ١٧ ل٠٢ث٢٨
 ١٣:١٠٦؛١.:٧٨ مز

 ؛٩-٧:١١حل٣١
 ١٦و٣:٨تث
 ؛٤:٩حب٣٣
١٧:٢رؤ

 ١٦:٢خخره٣٤
 ؛٢١:٢٧؛٢١و

 ١٠:١٧؛خد٢٠:٤٠
 ؛ ١٦و ٣:٨دتث٣ه
 ؛٣٨: ٣٣ عد ن

 ؛٤٩و٣١:٦يو
 ؛١٢ريشه:

٢١و٢٠:٩خ

 ١٧ الفصل
 ؛١:١٦أخر١

 ؛١-ه١١:٣٣بءد
 ؛٢٢:١تخره

 ٢:٢٠ عد
 ؛١١:١٤ثخر٢

 ؛١٣و٣و٢:٢٠ءد
 (؛١٦:٦ج)تث

 ؛٤١و ١٨: ٧٨ مز
 (؛٧:٤)مت

 ٩:١٠كو١
 ؛٣و ٢٠٠١٦ حخر٣

 ٣٨:١٢ختم
 ؛١:ه١٤دخر٤

 ٣١:١٠ه؛٩:٨ذيو
؛٦:٢هرحز

١٧

 ١٧ ،١٦ الخروج

 فيه واجعل واجذا يسقاح ))حذ لهارأل؛ موسى
 في للجفير الرسمًا أما؛ وصعة لمائ، الثور غ مزة

 هارون وشعة موشى الردة أتر فما ٠ أجيام((
 إسرائيل بنو وأكل٣ه للجفير. الئهاذؤخ أما؛

 أرض إلى جاءوا حئى سته ًارتعيئذ الألد
 خزن إلى جاءوا حثى المئ أكلوا عارر.

اإليغز. غثر فهو الغير وأما٣ كنعان. أرض

المخرة من ماء

 وى إسرائهئ يي جماعة. كزع ارتحؤًاا اثم
على مراجلهم بتب بسين برة.

 نقئ ولم ذفيديلم. في وقرلوا الرمة، أمر موجب
 الشعب ث فخاص السعير. ليشزيرت ماء

 لهم فقالح ٠ لتشزسمح(( ماء ))أعطونا وقالوا؛ موشى
 كجربون لماذا كخاصموش؟ ))لماذا موشى:

 الماء، إلى السعير هناك وغطثئ٣ ٠الردة؟((ج
 ))لماذا وقالوا؛ موسى على السعير وتذئزح
 ولمعواشيناخ وأوالدنا لئميكنا مصر مرح أصفددنا

 قائأل؛ الرسمًا إلى موشى فضزغد٤ بالفغثي؟((.
 وليل بعن الئعب؟ بهذا أففل ))ماذا

ئذا؛و ))مر لموسى؛ الردة فقالح ٠ئرحموقذي((ذ

 اليوم صباح في المئ نزول مشهد حجير لقد ائ. ٣١: ١٦
 (.١٣)ع باألس هائلة يكمؤات السلوى وصول مشهد التالي
 وطعمه لشكلو المعطاة المختلفة األوصاف من الرغم وعلى

 الذي السؤال من اسئ له اختير الذي فاالسم (،٣١و١٤ع
 ؟(( هذا ))ما : للسؤال قديمة صيفة كانت ، )جح(( فالكلمة .سالوه
 ))خبز و الشماء(( ))خبر باعتباره المئ الى المزمور صاحب ويشير

 السماء مصارع الله فتح أن بعد أمعإز والذي ، المالئكة((
 الطبيعة، من لكئ الئعطاة التفسيرات إذ (.٢-ه٢٣:٧٨)مز
 الحسبات أو الصخور، على تنمو التى الحثائش لوكان كما
 البئة وافية غير األثل، غابات فى الحشرات بعفى تفرزها التى

 اتدى تحت ،األرض على الهائل المقدار بهذا وجوده لتفسير
 ، (٣٥۶) سنة أربعين مدى وعلى اب يوم خال ما ،يوم كئ

 أن كما ،معجرا كان إدا فإنتاجه عائلة. كذ جوع أشخ حيث
.كذلك معجرا كان السبت يوم ليؤكل حفظه

 المئ من كمو حفظت لقد الرب. أما؛ صفة ٣٦-٣٢: ١٦
 وعاد وضم ؛الشهادة خبمة بنا^ من انتهوا فحين .لزوله تذكارا

 االجيال تأتى حين وهكذا ؛العهد تابودد داخل المئ من
 )رج بئعبه عنايته في الرب أمانة تتنتجبر للعبادة، المتعاقبة
(.٤:٩ءب
رفايد. وادي اليوم وثدعى رفيدمي. ١: ١٧

 الشعب فعل ردة كانت المزة نبذه الشعب. فخاضم ٢: ١٧
 قيادته يسبب بشنة خاصموه أنهم لدرحة عنيفة موسى على
 .كبيرا دسا حئلوه فقد ،ذلير من أكثر بل ،قاحله بقعة إلي لهم
 وتجدر ٠(٤)ع يرجموه أن وسك جعلى أب موسى رأى وقد

 إرشاد دون من رفيديم إلى تأيي لم األنة أن إلى هنا اإلثارة
 في فا.لشعب والئحاب. النار عمود وبهداية (،١)ع إلهى

 الله قيادة ينه يساطة، يروا أن يستطيعوا لم العاطفى، انفعالهم
مباشرة. عيونهم تام والكائنة لهم،

 الرب إلى القائد لجأ الرب. إىل موسى فغبزغ ٤:١٧
 حذوه. يحذوا أن بدل عليه، فانقلبوا الشعب ألما بالصالة،

 بالصالة تمؤزت فحياته ؛يتيائ حدأ موسى تضع يكن لم
 ؛١٣: ١٢ ؛١١و ٢:١١ عد ؛ ٣٢-٣٠:٣٢ ؛٢:ه١ه )رج

 للمشاكل لحلولؤ طبا الله إلى وبالتجوء (،١٩و ١٣: ١٤
واالزمات.

 هبذه أمامك. أقبة أنا ها الشعب... قذام مؤ ٦و ٥: ١٧
 موسى موقف الردة عرز ،موسى إلى الثوحهة الكلمات
 للتدحل. جاهرا سيكون حيث تعالى موقعه عرز كما كقائد،

 لحديهم وعلى ،موسى على الشعب لتذكر داستجاب فقد
 تدحل لقد ،حعا (.٧)ع وسطهم في حضوره لعدم المبعنن

ًا معجرة. بطريقة الردة



١٧٨ ١٧ الخروج

 إسرائيؤًا. سيوخ ورخ محلائً وحن اللحدب،
 يلدلغًا فى حذها اللهز بها ضزبت التى وغصالغًاز
 عتى هناآل أمالائً أقفًا أنا ها٦ واذي.

 الشخرة فتضرت حوريت، فى الشخزؤس
 فعفرًا ٠ اللعبًا(( لؤشزسمًا ماء ينها فيخرج
 ودعا إسرائيل. شيوخ عبون أما؛ هكذا موسى

 أجل ص وذرييه((ش ))نسة التوضع اسم
 تجرهًا أجل وونه إسرائيل، يي مخادة

٠ ال؟(( أ؛ الرسمى وسعلنا ))أفي قائلبئ؛ للرسمًا

عاليق هزيمة

 في إسرائيالً وحاذت غماليوص وأش٨
 لنا ))اتعجبًا ليشع؛ موسى فقال زفيديهًا.
 أنا أقفًا وعذا غماليق. حارسمًا واخرغ رجاأل

 ٨:٢٠ءد ه
 ١٠:٢٠سءد٦
 ؛١:ه٨؛تث١١و

 ؛١:ه٩ذح
 ؛١:ه٧٨مز
 ؛٨:١١٤؛٤١:١٠ه
 (٤:١كود١)
 ١٣:٢٠شخد٧
 ؛١٤:٢٧؛٢٤و

 ٧:٨١مز
 ؛١٢:٣٦صتك٨

 ؛٢٠:٢٤خد
 ؛١٩-١٧:٢تثه
 ٢: ١٥ نجم

٢٠:٤صخر٩

 (١٦ط)عه:١١
 ؛٤٠٠٢٤ همز ١٤

 ؛٢:٣٣؛ءد٢٧:٣٤
؛١٩:٢عئه
 ؛٣: ١٥ نجم

 ؛١:١صم٢
٤٣:٤اي١

 ٠ يدي(( فى اشر وغصاض البله رأس عتى
 ليحارسمًا موسى له قاالً كما يشرع افعفن
 فضعدوا وحور وهارونًا موسى وأثا ٠ عماليق

 موسى ذبع إذا وكاأل١١ الغلة. رأس عتى
 أدأ ينه خئغرًا وإذا يغلبًا، إسرائين أدًا ط قذة

 موسى يدا صارت افلتا يغلبًا. غماليق
 فجلس تحثه ة ووضعا حجرا أحذا دقيتثين،

 ص الواجن قذيه، وحوز هارونًا وذمًا عليه.
 ثابتتين يدا فكانت هنالاًئ. من واآلخر هنا
 عمالين نشوع اففؤ؛ الشمس. عروب إنى

٠ الئيفب بختًا وقومة
 تذكارا هذا ظ ))اكثت لموسى.. الرسمى فقاال١٤ً

 فإئي يشوع. تسايع في وشعة ايجاب، في
نيحت يئ غماليوزع دكؤ أمحو سوفًا

 تم ، ومخاصمة(( ))تجربة ،موافقان اسمان ومنية. فئة ٧: ١٧
 ما كل حيال االمتعاض ذروة إنها المرفع؛ لهذا اختيارهما

 ؛ ٨و ٧: ٩مزه )رج وإرشاده المعجزبة الله عناية من اختبروه
(.٨و ٧:٣ءب
 مئ تسميتهم العمالقة أخذ وحازب. عماليق وأتى ٨: ١٧

 وقد .اللقب فى رحل كبدو وسكنوا ،عيسو حفيد عماليق
 البربة في رفغم، في مرة أول عكري إسرائيل واجههم

 الله حكم ،لذلك ونتجه (.١٨و ١٧: ٢تثه ؛ ١٣-٨: ١٧)خر
 لن ولكن (،١:؛ ٢-ثه ؛ ٢٠: ٢٤ءد ؛١٤: ١٧) بالغتا، عليهم
 من المتمرديئ العمالقه هزم وقد (.١٦: ١٧) مريعا ذلك يكون

 فى شاول أخفق كما ؛ (٤-ه٤٣: ١٤)ءد حزنة فى إسرائيل ض
 بي لكن - (٩و ٣و ٢: ١ ه صم ١ )الرت أوصى نما تحريمهم

 أنا (.٢٠-١:٣٠صم١) وكرهم عمايق داود حارب بعد ما
 ٦٨٧٠٧١٦ )حوالى أخيزا حزبيا أفاها فقد يم، البايية البقؤة

 في عماليق مبك ؛،١:٣)أس أجاج ساللة حر إآلأن م(. ق
 ومردخاي أستير أيام في فارس بالد في أفنشب قد شاول، أيام

(.١٠-٨:هو٢قم؛اس٤٧٣ )حوالي
 مروا التي الظروف خالل من إسرائيل بنو تعلم ١٣-٩: ١٧
 أن عليهم كان كما والماء. بالطعام الله زودهم كيف ، بها

 العذائؤة الشعوب يهزم الله أة الحرب، بواسطة يتعثموا
لهم. المجاورة

 خادمه أو ،العسكري موسى معاون اسم إدًا يشرع. ٩: ١٧
 للمزة هنا يظهر (١:١يش ؛١١:٣٣ ؛١٣:٢٤) الشخصئ

 كان عسكرة حملة رأس على وتعيينه اولخروج. ني األولى
 والواتع * الحعا إسرائيل في العسكرية القيادة -تروسه من حزءا

 ما في تغثر والذي ،هوشع بعن كان المرحلة هذه في اسمه أة
 في التجسس مهئة وبيل ،يشع ليصبح كادش، في بعد

 هذه في إسرائيل جيش وصف يمكن .ال(١٦: ١٣ ًاعد كنعان

 حرة جهورة فى كان وال ،الحروب فى متمرس بأنه المرحلة
 التي العصا تكن*تللبا لم الله. عهما . يقع مقدمة رج وتدرب.

 قبال اسئعملت فقد ؛ سحرا صولحاائ بيده يحملها موسى كان
 عملها التى المعجزات إلجراء ، الله أقامه الذي القائد بواسعلة

 الرمز أصبحت فقد ،لذلك .بها موسى أعلم أن سبق والتي ، الله
 موسى يربع حين سيما وال ،والقوي الشخصي اب لتدحل

 هذه في والجزر فالمد الله. الى التصرع على دالله يديه
 أكثر حقل ، خفضهما أو ليديه موسى رتع مع تزامائ ،المعركة

 إلى نظرهم يرفعون كانوا فيما ،بلجنود نغسي تشجع من
 لقد فيهم. شفاعته مجرد من وبكثر البتة، وئة علي قائدهم
 في النضر ألجل الله على باعتمادهم واعتراائ إشار؛ حمل

 على أكد كما .وحماستهم الذاتية قؤتهم على وليس المعركة،
 .وسالمتها االكة وبخير بالله عالقته من كل فى موسى مكانة
 اختياره أكد الله ولكرًا مشاكلهم، يبب بغثب قاوموه فهم

.كقائد له
 الحرفة صاحب رضلئيل وجد كالب ابن هو حور. ١٠ : ١٧

(.٢٠و١٩:٢أي١؛١١-٢:٣١)رج
 قد كان موسي أن بذ ال وصفة. ...تذكاؤا هذا كب ١٤: ١٧

 .اتدكومؤة فرعون مدرسة في اللدوين وجعظًا الكتابة تعلم
 الوحي، عن فضال ئحغظ كائ الرسمؤة العبرة فالسجالت
 معركة أول فى النصر تنغر بعته الحالة، هذه فى وخصوصا
 يكون وهكذا ))الكتاب((، إلى الله أشار وقد كأية. خاضوها

 التمهيد ، إدا هذا يكن لم . بدأه أن سبق قد ، يبدو ما على مرسى
 )عد الرب(( حروب ))بكناب معروا ربما أصبح ما إلى األول

 توثيق سبيل فى أسامسا أمرا كان ذلك فكتابة (.١٤:٢١
 أو البشربة الذاكرة على االعتماد إلى حاجة ثنة فال الحقائق،

 باإلبادة القرار إذ دكر. أحمو سوف المتناقل. الشفهئ التقليد
، (٧-٤:٨٣ مز )رج إسرائيل بحى عماليق أءلذه٠الذي القومية،



١٨ ،١٧ اخلروج ١٧٩
 استه ودعا مذبحا موسى فبئى١ ٠ السماع((

 كرسي على الهذ ))إن وقال؛ دئي((* ))نهوة
 و ون غمالبق مع حرب للمرب ٠الربغ

 - ذود إلى

١٦-١٤:٢٢عتك١٦

 موسى يزور يثرون
حمو مديان، إ كاجئ  موشى كى٠اش ب ضع ة ف، تس، ١٨

 إسرائيل أخح الردة أدًا سبو: إسرائيل وإلى
 صعوزه موسى حمو يثرونًا وأحن ٠مصز من

 اللذين وابثيهاث، ضرفهات بعن موسى امرأة
 دزيأل كلح، )) ن قال ألله حرشو؛، ألخدما اسئ
 ألده أليعارر اال واسبًا ٠ج غريهه أرض في

 سيف من وأنعذني ح غوني كانًا أبي ))إله قال؛
 وابتا؛ موسى خمو تثرون وأقى فرغون((*

 نازآل كانًا حين األية الى موستى إلى وامر
 حموك ))أنا لموسى.* فقال اللهنم* خ جبل عنت

 ٠معها(( وابناها وامرأكك إليك آت يثرون،

 ١٨ الفصل
 ؛١٨و١٦:٢أخر١

 ٢:١٠٦؛ب)مز١:٣
 (٨و
 ؛٢١:٢تخر٢

٢٦ -٢٠:٤ 
 ؛٢٠:٢ثخر٣

 ؛٢٩:٧ع٢٠:٤
 ٢٢:٢جخر

 ٢٥: ٤٩ حتك٤
 ؛١٢و١:٣هخخر

 ١٣: ٢٤؛ ٢٧: ٤
 ؛٢:١٨دتك٧

 ؛١٣: ٢٩ ذتك
٢٧:٤خر

 ؛١٦و٦:١رخره٨
 ٧:٨١مز
 (١٤-٧:٦٣ز)إش٩

 ؛٢٠:١٤ستك١٠
 ؛٢٨: ١٨ صم٢
 ه؛٦:٨مل١

 ٢٠و١٩:٦٨مز
 ؛١٢:١٢شخر١١
 :ه؛٢أي٢؛١١:١ه

 ؛٩:٩٧؛٣:٩مزه
 -ه،١٣٥

١٦و١٠:١صخر

 وسخن خميه الستقبال موسى فخرج
 عن صاحبة واجد كل وسأل ٠وئئلةذ

الخيتة. إلى ذلخال ثم سالتته،
 الردة ضخ ما كال لخميه على موسى شرح٨
 وكل إسرائيل، أجل ونه والوصرس بغرغآل
 فحلضهدد الطريق في أصابتهم التي التئثه
 ضئقة الذي الخير بجمع دثرون نفرخ الردة*

 أيدي وئ أنفنه الذي الردة، إسرائيل إلى
 الذي الردة ))ئباذالس ئثروئ.. وقال١٠ البصوألز.

 * فرغون يد وونه الوعهرئيئ أيدي ونه أنفذكلم
 المصرلرخ* أيدي ديحت من النعمي أنفن الذي

 اآللقة، جمح ٠من أءظًاش الردة أئ غلمة اآلال١١ً
 ٠ عصًا(( كاثًا به نثواض الذي الئي£ص في ألده

 ٠ لله وذبائح محزوه موسى حمو بثرونًا فاحن
 ليأكلوا إسرائيل سيوخ وجميع هارونًا وجاؤ
٠اشر كد أما؛ موسى خمي مع نلعاائ

٧:١٢ه؛تث٤:٣١:ه؛ظتك٢٤طخر١٢ه١:١؛ضلو٧و٢؛ه:٢٢و

 من جزء تحعق وقد عماليق. على إلهى حكم بصدور قضى
 ؛١:١صم٢و١-١: ١٥ صم١ )رج وداون شاول فيأيام القرار

 أية على نادرا. إآل بعد ما في يذكر يعد لم حيث (،١٢و ١١: ٨
 عماليق ملك أجاج عن عفا يوم ،عصيانه ويسبب فشاول ،حال
 ض (.٢٣)ع عرشه خسر ؛،٩-٧: ١صمه١) قومه بعفي وعن

 ليرجعوا ،نجوا العمالقة من بعثا ،اولكئ (٣٣)ع أجاج صموئيل
 ويأمروا الجنوبية، إسرائيل تخوم على ويفيروا سنوات بفع بعد

 مئة االرج داود قتل وقد -ه(.١:٣٠صم١) داود عائلة حتى
 الذي هاكان أئ كما .جميعهم هربوا الذين ( ١٧و ١٦:٣٠صم١)

 ١:٣أس )رج أستير أيام في ،بعد ما في اليهود يبيد أن قصد
. أحاج نسل من كان ، (٦و

 المذبح، على اللقب هذا مومى بإطالق دئي. يهوه ١٥: ١٧
 نفشه الرية جعل قد موسى يكون ،الرية ألجل ،يسي يهوه

لشعبه. المعيار
 العبرى النعئ تفسير صعوبة إذ الرب. أقسم لقد ١٦: ١٧

 أو ،كرسى على البذ ))إذ : بديلة لترجمة المجال في تفسح
 أية عنى الخلف. أو التضع معنى وجود مع الردئ((، عرش
 كان مهما واضخا المدلول يبدو ،النعئ سياق فمن ،حال

 عماليق مع المستمرة بابمشكلة .الترجمة تتساه الذي المعنى
 حريا كانت بل ،العداد أخرى ألمة تناصب ألملة مجرد تكبن لم

وعماليق. الله بين
 قدرة مستوى من التقليل ينبغي ال .كرح .. .يثرون فسمع ١ : ١٨

 .االستخباراتبة المعلومات جمع على القديمة الشعوب

 األخرى، البلدان فى تحصل التى حداث٠لال البارزة فاألخبار
 بواسعلة وغالبًا حر، إلى *مكان من ودئة بسرعة تنتقل كانت
 أو ،السفراء مز أو ،الخصيب الهالل تجوب التى التجار قوافل

 فكل ،يثرون حالة مثل وفى .الشعوب بين الرسمية االتصاالت
 من سمعه بما تأيدت إسرائيل قالح عن استقاها التي المعلومات

(.٢)ع يتها إلى أمامه موسى أرسلهم بعدما وابنيها صغورة

 فعل ردة يثرون من استدعت موسى شهادة إذ ١٢-٧: ١٨
 وال إيمانه، على بسه ،الذبيحة ونقديم للرب الحمد قوامها
 أن الموبد فمن (.١١ )ع يهوه قراد تماائ عرف أنه سيما

 المديانيين أن وبما المديانين. يعبدآلهة لم ( ١)ع مديان كاهن
 ٣و ٢:٣١ ؛ويرح ١٧:٢ه )رج عام بشكل وثنيين اعثبروا

 معاصريه عن يختلعا باعتباره يثرون إلى النظر فينبغى ، (١ ٦و
 هارون وجود أبذه االختالف وهذا ؛واصحة بصورة

٠(١٢)ع معه وشركة عبادة محفل في والشيوخ
 بالذبايح مرتبطا دائائ ستخدم يهوه االسم أن بما لله ١٢: ١٨

 فإن الخمسة، موسى أسفار فى إسرائيل على المغروضة
 ،هنا آخر مدلول له يكون أن ينبغي ،إلوهيم اإلسم إلى االنتقال

 حديثه بعد ، يهوه االسم نفسه يثرون استخدم أن بعد خصوضا
 بإيمانه العوي يثرونإه تصرح من الرغم فعلى موسى. مع

 وفى .وأجسا دخيال يعنى مائ ،لمائ مؤمنا كان فإته ،وتغيبه
 الوشى وبالعالم بإزاسر الن عالقة تكون كهذا وضع

 الذي يهوه مزًا بدال إلوهيم االسم استخدا؛ وصبذلك ،متزامبه
بإسرائيل. والخاصًا الغريد االمم هو



١٨٠ ١٩ ،١٨ اخلروج
 خلس موسى أثًا الغد فى وحنث

 موشى مجذ اللعب فوؤفًا ٠للئعبع ليقضئ
 حمو رأى افتائ ٠ الساع إلى الضباح ص

 ؛)ما ٤ قالة للئعب، صابع هو ما كرًا موشى
 باللة ما للئعب؟ صابع أنميًا الذي األمو هذا

 مجذلة واقفًا اللعب وجمع وحنلة جالتا
 موشى افقانًا ٠ المساع؟(( إلى الضباح مئ

 ٠اشك ليسأاًلغ إلى يأش اللعب ))أل لنميو:
 فئ فأقضي إتى يأتونًا ذءؤ;ىف لغم كان إذا١٦

اشر فرائغئ وأعردهم وصاجيه، الرحل
٠ وشرائعه((

 األمو حيذا ))ليس له: موشى خمو فقاال١٧ً
 وهذا أنب تكز؛ إئلة١٨ صابع* أئ الذي

 أعم األمز ألئ جميعا، معلة الذي اللعب
 آآلرًا١٩ وحذلة* تصتفه أنه تسقطعق ال مجلة*
 معلة* اشه فليغب ٠ةذضحلة لصوتي اممتع

 أنت وددم اشر، أمام للشعب ك أنت كن
 افرائغئ م وعلمهم اشرل، إلى الدعاوي
 ئستكوئه، الذي الطريق وغرم والئرائع،
 س تنظر وأئ٢١ ٠قعقلولهن الذي والقتل
 الثه، د خائغيرئ ودرة ذوي اللعب جميع
 عليهم ودقيمهم الؤشوؤأ، مبعضيئ ي أمناء

 ورؤساء يغام، ورؤساء ألوفؤ، رؤساء
فيقغموئ٢ عثرام، ورؤساء حماسيئ،

 وه؛ ٤:٣٣ث٠ع١٣
 ٢:٢٣ت
 ؛١٢:٢٤غال١ه

 :ه؛٢٧؛٨و٦:٩ءد
 ١٣-٨:١٧تث
 ؛١٤:٢٤فخر١٦
 ١٧: ١٩ تث
 ١٤:١١قءد١٨

 ١٢:١؛تث١٧و
 ؛١٦:٤كخر١٩

 ؛٨:٩؛لخد١٩:٢.
 :ه٢٧
 ؛١متثه:٢٠

 ١٨: ١ ث٠ن
 ٢٤: ١٨ خر٠٢١

 ١٣:١؛تث٢وه
 ؛١وه

 ؛١:ه-.١٩أي٢
 -ه؛١:١*زه

 ؛٣:٦ع
 ؛١٨: ٤٢ دتك

 ؛٣: ٢٣صم٢
 ؛٨:١٨يحز
 ١٩: ١٦ اتث
 ؛١١:٢٤بال٢٢
 ؛١٧:١تث

١٧:١١تءد

٢٩: ١٦ دخر ٢٣
؛٢١:١٨جخر٢ه

٣و.٢٩:١٠خءد٢٧

١٩

١٩ الفصل
 ١:ه٣٣أءد١

 ؛١:١٧بخر٢
 ؛١٢و١:٣تخر

٥: ١٨ 
 ؛٣٨:٧ثع٣

٤:٣جخر

 الدعاوي ض أن ويكونًا ٠حمن كل لللعب
 األعاوي وكزًا إليلة، بها كجيوئزًامح ب الكبير؛

 لغبة، عن وخعفًا ٠فيها لهم يقضوئ الضفيرة
األمز هذا فعلب إنه ٠ ت معلة يحملوزآ فهم

 هذا وغل القيا؛* تستطع اشه وأوصالة
٠ بالئالم؛( ث تكانه إلى يأتي أيصا اللعب

 كزًا وفل حميه لصوم موشى فكوع٢٤
 جميع وئ قدرة ذوي موشى وختان ٠قانًا ما

 رؤساؤ اللعب، على رؤوسا ج وجفلهم إسرائيل
 حماسيئ، ورؤساء يغام، ورؤساء ألوفؤ،

 كل للسعب يقضوئ فكانوا عثرام* ورؤساء
 إلى بها نجيوئئ الغسو؛ لذءاويح١ حين*

 لهم يقضون الضفيرة الدعاوي وغل موسى،
 إلى خ نتفى خماة موشى ضوفًا دم ٠فيها

 أرمه*

سيفاء جبل على

 بني خروج بعن الثالب اللهو في
 اليوم ذلك في وصز، أرض وئ إسرائيل

 ذفبدآب وئ ارقخلوا٢ سيناؤأ. نره إلى جاءوا
 هنالة اليرئة* في فئرلوا سيناء بردة إلى وجاءوا

الجبوت* تقابل إسرائيل قؤالً
 الردئ( فناداذج اشر* إلى فضعن ث موشى وأتا٣
يعقوب، لييب تقوال ))هكذا قائأل: الجيل يئ

 على كبيرة بقائدة العملية يثرون حكمة عادت ٢٧-١٣: ١٨
 قرون، مدى على نغرة خبراء امتذحها وقد وإسرائيل، موسى

 والتنظيم االنتداب في نحتذى مثاال زالت وما كانب باعتبارها
 الله عن عبارام يثرون نصيحة فى ثثة أن والألفت اإلداري.

 يحترم أن اإلنسان على يفرص ما ،األتقياء الرجال فضائل وعن
 مع تماائ المنسجم العتى اإليمان صاحب الرجل، هذا

 إلى يحتاج موسي أدًا ، بالتماًا عزنًا أله الموبد ومن . تفكيره
 لم موسى أدًا ويبدو ٠(٢٣يع النصيحة هذه لتنغيذ إلهية مرافقة
 له أعبت أن الى انتظر بل يئرون، لحل الغور على يبق

(.١٥٩: ١ تث )رج القريعة
 قادة من .د٦يظ كانت نقها الروة الخصال هذه إن ٢١: ١٨

 -؟(.٦: ١تي ؛٧-١:٣-ي١ ؛٣: ٦ع )رج الجديد العهد
 إبان إسرائيل بنى نشاطات النص هذا ئلئص٣٨:٤٠-١:١٩

عد مع ١: ١٩ )رج سينا، في ثهزا ١١ حوالى مكوثهم

 بشكل المعروفة اإلجرا،ات إسرائيل بنو فهم ٨-٣:١٩
 المرؤوس )عالقة سيادة معاهدة باعتبارها ئنققضب،

 تاريخى تمهتد ، (٣ )ع مقذمة : الله بكلمات موحهة بالسد(
 الموافقة أتا .أ(٦)عهب- بركات ، هأ( )ع معينة شروط ، ( ٤ )ع

 ،يدون فسوف ،ديسة صفة ذي اجتماع في المعاهدة هذه على
 عرض يتلم وهنا النهائؤة. الئعاهدة وثيقة في ،معروف هو كما

.٧.:٢٤ (.رجح٨و ٧)ع عليهم المعاهدة

 أعطاها قد الرب كان التى العالمة إذ اجليل. من ٣: ١٩
 وهي (،١٢: ٣) مديان فى بعد كان حيث ،تحديدا لموسى

 مع هو إذ اآلن؛ رثم قد أرشله، مب بالفعل هو الله أن
 بقد بئي,,إسرائيل. يعقوب..; بيت الله.. جبل يذام الشب

 بنشأتهم يدبرهم أن ،مزدوجا لقيا االكة بإعطاء ،الرأل أراد
 كان يعقوب،^ابذي ثلم إسحق يهإءبر إبراهيم كذرية المتواضعة

 = )بني أكذ االن رضيرورتهم بذغرهم كما مصر، في معهم
شعب(.



١٩ الخروج ١٨١

 ضئعت ما رأيتذح أشًا إسرائيل؛ يي وبخبئ
 الئسور أجنحة/ عتى خ حملتكم وأنا ٠بالوصس

 لصوتيد، سوعفًا إن فاآلن ٠ إلي بكم وحئت
 بين من ر خاصة لي تكونون ن عهدي وحفظفًا

 وأشًا ٠األرضز كزع لي فإذ الثعوب* جمح
 هذو ٠معئسهش وة عن كهدة مملكه لى تكونون

٠ إسرائيل(( بني بها دكلم التي الكلمات هي
 ووضع ص الشب سيوخ ودعا موسى فجتاغ

 بها أوصاة التي الكلمام هذو كال ؤذامهم
 ))ثمئ وقالوا؛ هتائ اشب جمع فأجات٨ الرمة*

 كال؛ موض فرن ٠ ض تفقئ(( الرمة به تكائً ما
 أنا ))ها لموسى؛ الرمة فقاال٩ الرمة* إنى اشب

 ظ شمع لكى اشاط ظالم في إليك آدت،
 أيشا بلثًا فيؤونوا معلثًا، أتكفًا حيقما الشت

 ٠اشب بكالم الرمة موسى وأخير األبد((* إلى
 الئعب إلى ))اذهبي لموسى؛ الرمة فقاال١

 ويكونوا ثيايمًا، ولفغعببلوا وغذا، اليو؛ وئفسه؛ع
 الائلت اليوم في ألده الائلت* لليوم شسئعذيئ

 ؛٢:٢٩حتث٤
 ؛١١:٣٢ختث
 ؛٩:٦٣ إش
 ١٤: ١٢ رؤ
 ؛٢٦: ١٥ دخر ه

؛٢؛ذتثه:٢٢:٢٣
؛١٠: ٧٨ مز

؛٦:.٧؛٢:.٤دتث
؛١٨:٢٦؛٢:١٤

 ه؛٣:٨مل١
 ؛٤: ١٣٥ مز
 ؛٩:٢.ط١؛١٤:٢ش

 ؛ ٢٩: ٩ زاخر
 ؛١٤:١٠تث
 ؛١١:٤١أي

 ؛١٢مز.ه:
٢٦: ١٠ كو١

 (؛٩:هو٢.ط١)
 (؛١٠؛ه:٦:١رؤ

 ؛٢١:١٤؛٦:٧شتث
 ؛١٩: ٢٦
 ؛١٢٠٦٢ إش

 (١٧:٣كو١)
 ٣٠و٢٩:٤صخر٧
 ؛٣١:٤ضخر٨

 ؛٧و٣:٢٤
 ١٧: ٢٦ ؛٢٧: ه تث
 ؛١٦:١٩طخر٩

؛١:ه٢٤؛٢١:٢٠
؛١١:٤تث

 جيل عبى اشب جمح مون أط؛ الرمة يزال
 ناحيه، كل من حدودا للئعب وسم ٠ سيناء
 أو الجيل إلى صفدوا ٠أن منه احقرزوا قائالت
 تعقال الجيل يتس -من كإع طرهه* قتتوا
 ترتى أو ذجائ ترجز بل ين تث ال١٣ فألغ*
 عنن أتا ٠ يعيش ال إشانا أ؛ كان تهيقة ذمائ*

الجيل((* إلى تصفدون فغم البوق/ صوت
 اشب، إلى الجيل من موسى فاذخذز١٤

 للئعب.؛ وقاال ٠ثياتغز وغعنلوا الئعت وقذمئ
 ٠ ف امرأ؛(( كربوا ال ٠ الائلت لليوم تسقعذيئ كونوا))
 أنه الضباح كانًا لتا اقالت اليوم في وحذمق١٦

 الجيل، عتى كيال وسحات وتروقأئ رعون صارت
 الئعب كال فارقفذك ٠حذا شدين بوق وصوت

 مرنًا السعت موسى وأخرج المحلؤ* في الذي
الجيل* ل أسئل في فوئغوا اش تئالقاة القجلة

 ٣٠و ٢٩: ١٢ يو ؛٣٦و ١٢: ٤ ث٠ط ؛٥: ١٧ مت ؛٧: ٩٩ مز
 ٢٠: ١٢ ب ؛٣:٣٤ غخر١٢ (٢٢: ١٠ )عب ؛٤وه ٤٤: ١١ عال١٠
٢١: ١٢ ذعب ؛ ١٩و ١٨: ١٢ دعب ١٦ :ه(٧كو١ف) ١٥

 ،الراخ المجاز بهذا النسور. أجنحة على مخلتكم أبا ٤: ١٩
 النسور عن عرزا فقد سيناء. إلى والرحلة ،-الخروج الله يصف

 وتعدمها ،اكش خارج أجنحتها علي صعارها تحمل أنها
 وبد .اللزوم عند المجئحه أجنحتها على تتلعفها ثم ،الطيران

 تكلم حين ، االخيرة ترنيمته في المجاز هذا موسى استخدم
 واحنأ ردا أن إلى إشارته في سؤما وال ،بإسرائيل الله عناية عن
(.١٢و ١١:٣٢)تث هذا فعل قد

 ))اية و كهنة(( مملكة و)) ))خاصة(( ألقاب: ثالثة ٦و ه :١٩
 يطيعوا أن شرط ،األقة على الرمة بطلقها ، مقذسة((

 اإللهؤة البركات لحصت االلقاب هذه العهد. ويحفظوا
 خاطه تكون أن :وهى ، كهذه أمه تختبرها سوف التى

 إلتمام له نغرز؛ تكون وأن ،األرض بي ئمئله وأن ،للرتب
 وأدبية. إثنية أبعاد له خاصة، يبلحنهم أن فالمعني مقاصده.

 الرب وحدانية على تشديد ثئة ى االلقاب هذه ووسط
 كل وتسفيه ، االرض(( كل لي )وإذ التطلقة، وسيادته

 وخع فغي االخرى. الشعوب آلهة يسمى بما ادعاء
 الهآخر، على طل إله مسألة المسألة تكن لم إسرائيل،

 ،٩:٢بط١ رج وسلطانه. الوحيد الرب اختيار كان بل
 الله ملكوت بمعنى التعاير هذه بطرس يستعمل حيث

للمغدين. الروحي

 بشعة سع بعدما مائ. الئعب مجع فأجاب ٨: ١٩
 : قوله )الحظًا والمزدوج المنروط الله ميثاق تفاصيل وابشيوخ

 إيجابؤا تجاوبوا )عه(، .تكونون(( .لصوتي. سمعتم ))إذ

 تث )رج متسرعا وعذهم يعتبر فلم الرمة أما وبحماسة.
(.٢٩-٢٧ه:
 المقابلة الرية صثم األبد. إلى أيصا بلة فيؤمنوا ٩: ١٩

 ذاره من بأنه ،بعد ما في أحد يئهمه لكيال ،موسى مع المقبلة
 وهذا الجبل. على الردة مع يتقابل لم وأنه الناموس، وبع
 لموسى الشعب إذعان يضمن أن أيصا شأنه من األمر

له. واحترامهم
 مدى يؤغدان ،ضالخا االستعداد من يومان قذشهم. ١٠: ١٩

 الداخلى فاالستعداد األنة. إلى بالنسبة الخطوة هذه أهئية
 الجسدية. والنظافة الخارجؤة األفعال فى انعكس الله، لمقابلة

 القحيح االقتراب على للتشديد وسيلة أفبل إذ ١٣و١٢: ١٩
 يجتازون بالذين الموت -عقوبة إنزال فى تمللت ،قدوس إله إلى

 الحيوانات حتى الجبل. حول الله وصعها التى القارمة الحدود
 )رج المقدسة البقعة هذه تتجاوز أن لها مسموحا يكن لم

(.٢٠:١٢ءب
 طقسا طاهسن يكونوا لكي هذا امرأة. تقربوا ال ١٥: ١٩

(.١٨-١٦:١)رجاله
 لحضور الظاهر الدراماتيكئ التجتى إذ وبروئ. رعون ١٦: ١٩
 شديد بوئ وصوت ثقيل بسحاب مصحورا ،الجبل على الله
 ،فحسب التأو شديدي وقدرته الله عظمة مشاهدي يجعل لم
 . (٢١: ١٢)ءب أيصا موسى كان وهكذا ،يرتجفون كانوا بل
 لوكان كما ،طبيعؤة ظاهرة وال ،عادي أمرا يي لم حدث فما
الكائب. بعض زعم ما حذ على ،بركاائ



١٨٢ ٢٠ ،١٩اخلروج
 أى أجل مئ حذم ين كله سيناء مخل وكان١٨

 كدخان دخائههـ وضعن بالثارن، عليه درزًا الرت
 فكاذًا١٩ ٠جائ الجيل كل وارقجفتذو األتون،
 وموشى حدا، اشتدادا يزداد البوق صوت

٠أ بصهوت يجييه والله يتكنًاي
 رأس إتى سيناء، جبل على الرت وًا

 الجبل* رأس إتى موشى دالله وذعا الجبل،
 ))انحدن لموسى؛ الرت فقاال٢١ً موشى* فضعن
 الرت إلى يقثجموا لئال السعب حدر

 ولئمعذش كثيرون* متهم فيسعطًا ليظرواب،
 لئال ۵الرت إتى ققثربوأل الذبئ ت الكهنه أيضا

 للرت؛ موشى فقاال٢٣ً الرت((* بهم ج تطثن
 سيناء، جبل إتى يصفن أنه السعت يقدن ))ال

 ؛١١:٤متث١٨
 ةضه:ه؛

 ؛٣٢:١٠٤مز
:ه؛١٤٤
؛١٧:٢٤؛٢:٣نخر

 ؛١٨: ١٢ عب
؛١٧: ١٥ هـتك

 ؛٨: ١٥ ؛رؤ ٢٨: ١٩
 ؛٨: ٦٨ مز د
 ؛١٢:١٩مل١
؛٢٤:٤إر

 (٢٦: ١٢ )ب
 ؛٢١:١٢يى١٩
 ٧:٨١ هز ؛ ١٣: ٩ أتح

 ١٩:٦صم١ب٢١
 ؛٢٤:١٩تخر٢٢
؛٣:١٠;ه؛ثال٢٤

 ؛٨-٦:٢١
 ٨و٧:٦صم٢ج

١٢: ١٩ خر ح ٢٣

 للجيل حدوداح أتمًا قائال: حذردنا أنمنًا ألئلائً
 دمًا انحدن ))اذلهب الرت: له فقاال٢٤ً وقدسه((*

 الكهنه وا معليًا* وهارون أئ اصغن
 لئال الرت إتى ليصفدوا يقثجموا فال والئعت
 الثعب إتى موسى فانحذز ٠ بهًا(( نطثن

لهم* وقاالً

العشر الوصايا
 أ الكلمام هذو بجميع للهد١ تكلم دم

 الذي إمليًاب الرت ))أنا قائال:
 بيت ين مصر أرض من أخرجك

 أخزى آلهدث لليًا كن ال٣ الغبودهيةت.
 ٨:٧ تث ؛٣: ١٣ خر ت ؛٤:١٣بهو٢٢٢: ه أنث ١٢٠ الفصل

١:ه.٣ه ؛ ٦: ٢٥ إر ؛٣٥: ١٧ مل٢ ؛ ١٤: ٦ ث٠ث ٣

 قبل إسرائيل في كهزت ثئة يكن لم الكهنة. وأقا ٢٤: ١٩
 األبكار يمانوا أنهز بذ فال الكهنة، هؤالء أما الناموس. إعطاء

 تكرسوا ألنهم عائلة كهنه بوصفهم وخدموا ،عائلة كل في
 الالوتون يأخذ بعد ما ني :ه(.٢٤ ؛٢:١٣ )رج للرت

(.٤:ه٣)ءد وظيفتهم
 الئباع العالم الوصف هذا الكدبات. هذه جبمع ١:٢٠

 ؛٢٨:٣٤) العشر(( ))الوصايا أيائ: موسى ستاه الوصايا،
 الكلمات بهذه تطق نفشه الله أن التأكيد وهذا (.١٣: ٤تث
 كل يدحر (٣٣و ٣٢و ٢٢و ١٦و ١وه ١٢تثه: )رج

 أو رسمية نماذج استقوا إسرائيل بني أن تزعم التي النظرات
حولهم. الذين االمم من مفاهيم
 تاريخى تمهين سبقها التى العشر الوصايا إذ ١٧-٣:٢٠

 بصيغه منطوق مباشر، أمر شكل على وضعت (،٢)ع
 .األيام تلك في مألوا لزيكن وهوأسلوب ،المغرد المخاطب

 فى كاتت ،االدنى الشرق فى القديمة القانونية فالمصطلحات
 ))إن أي ،الشكل حيث من الشابعة نظام أو ،فقاوى معظمها

 المغرد بضمير ئبنى وكانت ...((،فعندئذ ... وكذا كذا كان
 تحدد بعبارة رتي المعترضة الساعة كانت حيث ،ابغاب
 ويمكن . ستحذد التى العقوبة أو ،سسخذ الذي اإلجراء
 ،عمودة : عررضتين مجموعتين في نجمع أن العشر للوصايا

 اإلنسان عالقة أي وأفقية، (،١ ١-ع بالله اإلنسان عالقة أي
 الثانية المجموعة تميز فالمحرمات (.١٧-١٢)ع بالجماعة
 له بتوضيح متبوع األمر بصيفة فعل وهو ،واحد باستثناء

 السروحات من بثلحي فتتميز ،األولى المجموعة أتا . ( ١ ٢)ع
 الالهوت أصبح العشر الوصايا وبهذه المحرمات. يتع

 وكرامة ،السيت ويوم ، الله واسم ،الحقيقية والعبادة ،الحقيقى
أماز في والغضيلة والحل والمقتنيات والزواج والحياة العائلة،

٠سالوصاياالعشر -*عج
الجديد العهد في اإلثبات القديم العهد ني الموت عقوبة القديم العهد الوصية

١:ه١٤ع ١-ه١٣:٦؛تث٢٠:٢٢خر ٣:٢٠خر متعددة آلهة عادة : االولى

٢١يوه:١ ١:ه٢٧تث ٤:٢٠خر
ة

والتماثيل الضور الغاب:

١٢جه: ١٦و١:ه٢٤ال ٧:٢٠خر الخلف الثالثة:

الوصية إبطال ١٦: ٢ كو ٣٦٣٢: ١٥ صل ٨:٢٠خر الست لوم : الرالعة

١:٦أف ١٧-١:ه٢١خر ١٢:٢٠خر الوالدين إكرام : الخامسة

١:ه٣يو١ ١٢:٢١خر ١٣:٢٠خر القتل السادسة:

١٠و٩:٦كو١ ١٠:٢٠ ال ١٤:٢٠خر الزنا السابعة:

٢٨: ٤ أف ١٦:٢١خر ١:ه٢٠خر الشرقة الثامنة:

١٠و٩:٣كو ٢١-١٦:١٨ن ١٦:٢٠خر الرور شهادة :التاسعة

٣أفه: ١٧:٢٠خر :الئهوة العاشرة



١٨٣
 صور؛ وال منحورا، متثاال للثًا دعحخ ال ٠ أمامي

 األرض يف وما فوق، من اساو يف متا ماج
 ال ٠األرض حتب مرخ املاع يف وما نيحت، مرح

 إهللائً الرت أنا ألر تعبدكئ، وال لألح تسجن
 يف د األبناع يف اآلباع ذونون أفهن عيورخ، إله

 وأصع٦ تبغضى، وئ والزاه اهلالت اجلبل
 وحافظى ثجئئ ٠من د ألوئ إر إحسادا

 بالألر، إهللثًا الرمسة باسم تنطق ال وصاياي*
 ٠باطأل باسوه ئثق تئ ن يربئ ال الرب ألن

 أتربتعتل سئهش٩ لغدة. ص الغبب دأذكزيرب
ففيه ص التاى اليو؛ وأائ غتللائً، مجع وتصع

 ؛٤:١٩جال٤
 ؛١:٢٦

 ؛١٩-١:ه٤تث
١٥: ٢٧ 

 ١:ه٤٤هحإش
 ؛١٤:٣٤؛خخر١٩و

 ؛٢٤:٤تث
 ؛١٩:٢٤يش
 ؛٢:١ذح

 ؛٣٣و ١٨: ١٤ دعد
 ؛١٠و٩تثه:

 ؛٢٩:٢١مل١
 ١٨:٣٢؛إر٨:٧٩مز
 ؛٩:٧ذتث٦

 ٢٨:١١ رو
 ؛١٢:١٩رال٧

 ؛٢٠:١٠؛١٣:٦تث
 (؛٣٧ -٣٣: ه )مت
 ١١:٦ذمي

؛١٢:٢٣سخر٨

 ٢٠ اخلروج
 وابئلثًا أئ ائ غتأل تصع ال * إنبلغًا للرمسًا سبت

 الذي وللائًض وهبيتيلائً وأئكلائً وغبذلائً وابنيلثًا
 الرمث ضع أتام سئة يف ألنه١١ أبوادلائً* داخل-
 واسئراح يف،، ما وبل والبحر واألرخل السماة

 التبب يوبر الرمث باذلائً سلائً التاج* اليوم يف
 أتائلائً تطوالع لكى ولثًا أبالائً أكرمك١٢ا٠وقئتهو
٠٤٠الض١٣ انغًا. الرمة تطعلتًا اليت األرض طى

؛٣و ٢:٣ه ؛٢١:٣٤ رخر ٩١٢ه: تث ؛٢:٢٦ ال ؛ ١٦-١٣:٣١
 ؛٣و ٢: ٢ دك٠ص ١٠ ١٤: ١٣ ؛لو ١٣: ه تث ؛٣: ٢٣ ال

 ؛٣: ١٩ الظ ١٢١٧:٣١ خر ؛٣و ٢:٢ دتك ١١ ١٩-١٦: ١٣ خض
 ؛٢:.١٨ ؛لو١٩:١٠؛١٠:٧؛مر١٩:١٩؛٤:١؛مته١٦: ٢٧ تث
 (؛٢٢و ٢١: ه غ)مت ١٣٩و ٨: ١١ ؛ ٢: ٦ ؛٣٣و ١٦: ه ث٠ع ؛٢: ٦ أف
(١:ه٣ يو١) ؛٩: ١٣ رو ؛٢٠: ١٨ لو ؛ ١٩: ١٠ مر ؛ ١٨: ١٩

 تعبير وهذا ضدي((، أو ))قوقي أيبا: وتعني أمامي. ٣:٢٠
 اآللهة فجمع التالية. القتيلة األعداد ضوء جدا*افي موافئ
 .يهوه وعبادة تتعارض وعبادتها ،الحقيقي اإلله تقاوم ،الباطلة
 في انغمس الحقيقي، الواحد اإلله عبادة إسرائيل ترك وحين

(.١٨و١٧)قض الدة القوض
 يمخ ،الواحد بالردة الالئق العبادة وبلوب نمط إن٦—٤:٢٠

 اي استخدام طريق من ،دصؤر رسمه أو لتشبيهه شحاولة أرة
 هو الغني للتعبير الغبى السجث يكن ولم .ضثعه هو شي*

 فالتجاك الوبنؤة. للعبادة ابمطلق السجي بل الموضع،
 طنت، الرمى ألن المتعاقبة، األجيال فى خطير تأثير الناموس
 )رج غيور إلة إنه آخر، وبكالم وحصرا؛ كامأل تكريتما
 اإلنسان يصنعه ما عبادة إذ (.٩ه: ؛٢٤:٤تث ؛١٤:٣٤
الحقيقي. لإلله كراهية من أقل ليست

 أوضح لقد والراع...ألوف. الثالث اجليل يف ٦و :ه٢٠
 حز رج ؛ ١٦: ٢٤)تث االباء بذنب بعاقبون ال األبناء أن موسى

 سببه الذي الفاعل بالتأثير سبشعرون لكنهم (،٣٢-١٩: ١٨
 وبغض للعصيان طبيعؤة كنتيجة ، الله لناموس والديهم انتهاك

 هذه يتشربون كهذه، بيئة فى يترعرعون الذين واألبنا* الله.
 بدورهم بعبرون وهكذا ،يمارسوتها وبالتالي ،الوثنؤة العبادة

 من كتحذير بفيد النتيجة فى والعرق .البغيض العصيان عن
 عاص جيل تأثير وإذ هذا، أخرى. جهة من وكحافز جهة،
 االتجاه؛ ذلك لتخيير عدة أجيال إلى يحتاج ،عميعا الشر زع
 الله اسم استخدام إذ ببلال. إلهك الرب باسم تنطق ال ٧: ٢٠

 استحدام هو إنما أعماله، أو شخصه على العار تجلب بطريقة
 يعتم الوفاء وعدم تعالى. السمه واالحترام التوقير عن ينم ال

 (،١٣: ٦ بث ؛ ١٢: ١٩ ال ؛ ١١و ١٠: ٢٢ )رج الله اسم تنده
 يبدو ما على الثذنب أن سيما وال تعالى، بوجوده بشكك إنما

 اسمه استخدم الذي اإلله هذا عن الواضحة الفكرة إلي يبتقر
 ،الكنيسة عصر فى المؤمن إلى بالنسبة أما استقامته. يعزز لكى
 أو المؤمن لتثبيتوقصد بروربا ليس الله اسم استخدام - فإن

 ،ظرف كل في الحى دظهز أن ينبغي حياته ألن ،مصداقيته

 ؛.١٢: ه ع ؛٣٧: ه )مت ))ال(( والؤه ، ))نعم(( رعئه حيث
 يحص ماع يوم كل .١٧- ١٢: ٣١ رج .المبت يوم ٨: ٢٠

 مقدس( :ذأي ا ثغر يكون بل عمل، يبر يكون وأل الردي،
 ))سبت(( التعبير إذ .يهوه لعبادة المحبعوؤ وللوقت ،بلراحة
 التاريخبة والسابقة .العمل(( عن يكث أو ))يستريح من مشتق
 الوقت من فترة وهي ؛الحئق أسبوع كانت السبت لحغظ

 ينبغي كان سبت يوم فكل عمدا. اإلنسان اعتمده ما رساوي
 في شي* كل بالفعل ضع بد يعبده الذي بأن العايد بنبر أن

 من ٠ ساعه ٢ ٤ يساوي يوم كل حيث ،أيام سئة في الوجود
 السائدة واإلرتقاء النشوء نظرية يناهض السين يوم فإذ ،هنا
 الوصايا مراجعته لدى موسى ربط وقد الباطلة. الديانات فى

 هذا أن وبؤن ،مصر من إسرائيل بخروج السيت حفظ ،العشر
 وتجدر (.١ -ه١٢: )تثه اليوم ذلك لحفظهم السيب هو

 العهد في تتكرر لم السيت حفظ وصبة أدًا إلى اإلشارة
 أنهًااببلت والوابع الباقية. الوصاياالشع فيماتجرت ،الئجديد

 إسرائيل بني على يقتصر والسبت (.١٧و ١٦:٢كو )رج
 المؤمن على يطيق ال إنما ،الموسوي البظام يتبعون إذ ،حصرا

.جديد نظام ضمن يحيا ألنه الكنيسة عصر في
 .٢٠: ١٨لو ؛ ١٩: ١٠ مر ؛ ١٩و ١٨: ١٩مت رج ١٦-١٢:٢٠

 هو المجتمع الستقرار المفتاح إى وأملئ. بانئ أكرم ١٢: ٢٠
 بهذه المئصل الوعد وإذ .وسلطتهم الوابدين واحترام توقير

 كما ، الموعودة األرض فى بالحياة أساسا ريطها قد الوصبة
 فداخل ولشعبه. له الله أعده الذي بالبرنامخ االسرائيلي ذكر

 الفتيان( غرور مع يتساهلوا ال أن منهم الله انتظر ،أرضهم حدود
 ولسلطتهم.هإذ للوالدين صريحة احترام قاه جوهره هوفي الذي

 ًاقتها ليس ،المخالفات هذه على ستترب وخيمة عوابب
 أسباب أحد فإذ (.٢١٠١٨: ٢١ تث )رج الجماعي العقاب
 وقد (.١وه ٧: ٢٢ )حز الوالدين إكرام عدم لبابليكآن١ البي
 الحقيقة هذه طبى عندما القومى الوعد هذا بولس الرسول حصر
 . (٣- ١ : ٦ أف ؛١٠:٧؛مر٤:١ه مت )رج أيامه مؤمني على

.٩: ١٣ رو رج ١-ه١٣:٢٠



١٨٤ ٢٠ الخروج

 قرين- عز تشهن ال١أ تسدن. ٣ االفزنكق.٤
 تشفه ال ٠ م قريبلثًا بيت تشفه ال ٠زورل سهاد؛
 وال قوة، وال أنئه، وال غبذة، وال قرسلئآن، امرأة

٠ لقريبلثع(( متا سفا وال جمارة،
 واليروق الرعونهـ يرون اشب جميع وكان

 رأى ولتا ٠يثحني والجين البوقوو، وصوذ
 وقابوا بعيد، مئ وفوا ارقدوا السحت
 يتكلهًا وال ٠ مجدفض معنا أنت ))تكنفًا ٤ لموسى

 للسعب؛ موسى فقالة ٠ ئموت(( لئال ادثهجب معنا
 ًاث،٠ذمئجغ لكي جاء الله/إدما ألن ٠تخافوات ))ال

 ال حئى وجوهكم أما؛ ج نخانه تكوزًا ولكي
 موسى وثا بعيد، مرخ الئعيًا فوقفا ٠ كخعلوئا((
اللهد. كائ حية لئبابح٠ إلى فاقي

ومذابح أصنام

لبني تقول هكذا )) :لموسى الرح* ققائ

 ؛٢٧دمته:١٤
 ؛١٩:١٠مر
 ؛٢٠:١٨لو
 ؛١١:٢؛ع٩:١٣رو
 ؛١٠:٢٠ىال
 ١٨: ه ث
 ؛١٦:٢١كخر١ه
 ؛١٣و١١:١٩ال

 ؛١٨: ١٩ مت
 ٩؛ ١٣ رو
 ؛٧و١:٢٣لخر١٦

 ؟٦٠تثه.-

 ١٨: ١٩ مت
 (؛١٥: ١٢ م)لو ١٧
 ؛٩:١٣؛٧:٧رو

 وه(؛ ٣)أفه:
 :ه؛١٣ءب

 ؛٢:١١صم٢ن
 (٢٨: ه )مت
 ١٨: ١٢ ب٠١٨

 ١٠:١؛درؤ١٩و
 ١٦:١٩؛يخر١٢و
 ١٨و

 ؛١٩:٣أغل١٩

 ؛١٩:١٢ءب
٢٧-٢٣ثه:هو٠ب

 تكلمة خ السماخ مرخ أدني رأيكهًا أنثم إسرائين:
 تصفعوا وال فصة، آلقة د نعي تصفعوا ال٢٣ ٠محكهًا
 لي صفع قرادينن مرخ تذيائ٢٤ ٠ذهب آلقة لغم

 عنملائً سالنبلاًئ، وذبائح محرقابلائً عليو وتذبح
 أصغغ فيها اش األماش كل في وئعزدد*
 ئئ٢ه ٠وائركلجس٦إالك آتي ذكذا ز السمي
 ينها تببو فال ججار يئ تذبحا لى حشن

 كذئثها* إزميللائً عليهاص رقعهئ إذا ٠ذذحوهش
 تنكشفا كيال تذبحي إلى بذرج تصقذ وال
عليوض* غولثًا

 (؛٣: ١٣ )تث ؛٢٥: ١٥ ألخر (؛١٣و ١٠: ٤١ )إش ؛١٣: ١٤ خر ت ٢٠
 ؛ ١٦: ١٩ خر٤٢١١٣:٨ ؛إش٦: ١٦ ؛٧:٣ أم ؛٢٤: ٦ ؛ ١٠: ٤ ج-ث
 ٢و ١: ٣٢ خر د ٢٣١٣: ٩؛ذح٢٦و٢٤؛ه:٣٦:٤ختث٢٢٢٢: ه تث

 ؛٢:١:ه؛ال٢٤؛دخر٨-١:٢٧؛٢:ه٢٠دخر٢٤١٧: ٢٩ ؛تث٤و
 ٢: ١٢ لك٠س ؛٦:٦ أي٢ ؛٣:٩ مل١ ؛ ١١و ٦: ١٦ ؛٥: ١٢ ذتث

٤٣و ٤٢:٢٨ رخو ٢٦٣١و ٣٠:٨ ش٠ص ؛٥: ٢٧ ش-ث ٢٥

 تقضي اش ،المبرم اإلبهى الحكم طبيعة إذ تقتل. ال ١٣: ٢٠
 عن ؛١٠٢: ٢١٠ )رج عمدا نغس قاتل كئ على بالموت

 ،القديم األدنى الشرق أدب ر شيء يوازيها ال ، (٢١-١٧: ٣٥
 قدسبه إذ ثم (.٦و ٥: ٩ تك )رج البانونؤة التشريعات وفي

 غير القتل تعالج التي النصوص في الصدارة تحتئ البشرة الحياة
 فيه العاتل حكم كاذ ،صدفه الحاصل المرت أن كما .المئعئد

 تقويائ إذ .العظيم الكاهن موت حين الملجأإلى مدينة إلى التفتي
 كلمات سع من )واحدة موسى استخدمها التي للكلمة دقيائ
 في فقط مر؛ ٤٧ امسخدمت وواحدة ،تلقتل ،مختلفة عبرة
 ، أويذبح(( ))يقتل للفعل متعددة ترجمه بغترض ، القديم( العهد
 قانوني لذظام٠يخعع القاتل حيث ،الحياة أخذ على يدئ الذي

 وهذه .ال أم تعثنا هتئ قد كان ان النظر بصرف ،يستجوبه
 شؤون في يحذر التعاطي علي وتحئهم الناس يغر الوصبة
 ١٤-١٢: ٢١ ح رج .إنسان بيد إنسان يموت ال بحيث ،الحياة
(.١١:٢ ج ؛٢١: ه مت )رج

 ،والناء الرجال على رطؤق التى الوصؤة هذه .درن ال ١٤: ٢٠
 اإلنسان حلئ حين الزواج أسس فالله الزواج. قدسؤة حفعلت

 لملء وسيله باعتباره وباركه (٢٤: ٢ )تك وامرأة رجال*
 في األمانة عدم عقوبة المرت وكان (.٢٨: ١ )تك األرض
 ))خطؤه بانقول الزنا إلى أشير .وقد(١٠: ٢٠)ال الزوجؤة العالقة

 تك )رج الله(( إلى وخطؤه عظيم ))شر و (٩: ٢٠)تك عظيمة((
(.١١:٢؛ج٢٧؛مته:٩:٣٩

 أر االحر لمقتنى شريف غير نكسب أئ إذ .ثشرق ال ١ ه : ٢ ٠
 مبدأ هى التى الخاصة، الملكؤة بحقوق يجائكثيائ ألمواله،

.المجتمع الستقرار هام
 ال الصادقة غير الشهادة زور. تشهد...شهادة ال .١٦:٢٠

 المبدأ، يهذا أقرت المجتمعات كئ ،عمدا العدالة. تخدم
 يقولوا .أن ،العدالة قوس تحت الشهود كئ تستحلئ وهي

إال. ليس الحقيقة،
 عن ئحخم ال ورغباته القلب أفكار إذ تشته. ال ١٧:٢٠
 هى الغير; يخص ما امتالن فى الجامحه الرغبة لكئ ائب.

 الوصايا ض واحدة ليس أن سن هذه العاشرة والوصؤة خطأ.
 باألفكار له عالقة ال ،خارجى عمل محض هي السابقة اشع

(.٩: ١٣ ؛٧:٧رو ؛ ١٩: ١مته )رج الداحية
 من مرتعدا الشعب تراحع بعيد. يئ ؤؤهعوا ارفدوا ١٨:٢٠

 الظهور وهذا ،التجلي هذا صاحبت التي الظواهر مجموعة
 موضع في موسى وضعوا ،الغريرة وبداخ الجبل. على اإللهي

 إلههم وبس بينهم الثغر؛ الذ الله، وبين ينهم الوسيقل
 يكونوا أن خافوا أنهم لدرجة االتساع يهذا كانت القدوس

(.١٩ )ع حضوره في يحيوا أن مشغين غير
 يكون أن موسى من الشعب -طلب .الله معنا يتكثر ال ١٩: ٢٠

 عب )رج حياتهم على خوفهم .سبب وذلك الوسيط،
٢١-٨:١٢.)

 قيل الظواهر، هذه إزء يخافوا بأال الشعب أخبز وإذ ٢٠:٢٠
 يردعان وتوقيره الله حشية أي ،الحقيقى الحوف إذ أيثا لهم

الخطؤة.
 معروفه غير والمذابح والئقدمات الذبائ لم ٢٦-٢٢: ٢٠

 .محددة عبادة طقوس من جزءا كانت بن ،إسرائيل بنى لدى
 بمئل مغيئ شكئ لبا كان الحجرة وال التراسة المدايح فال
 ضمنت ،الشكل تحدد كانت التى القيود فإذ لذلك.، ،شيائ

 الذبائح ٧-١ الوين ويلحص هنا، عبادتهم. وصوابية صحة
.الموسوؤة



٢١ الخروج ١٨٥

العبرانيون العبيد

 !شتزيت،نمهر إذآ٢ أمامه ٢١

 حرا يخرج التايقة وفي يم؛، سنيئ ست
 ٠إن يخح. فؤحذ؛ وحذة دلجًا إنه٣ ٠ نجاتا
 أعطاة إن ٠معة امرأكه تخرج امرأؤ، يحزًا كانًا

 فالفرأ؛ تنات، أو بنيئ له وذنذت امرأ؛ سخنة
 ٠ وحذة يخرج وهو لتئد؛ يكونونًا وأوالدها

 وامرأتى سخدي أجمة الغبن؛ قاال إنًا دولكن
 إد سئة؛ عذكه حرا، ت ألجج ال وأوالدي،

 ورقة القائتة، إل أو الباب إلى وه ائه،
 وإذا٧ االبد* إر فيخددئه باليشبو، أذثه سخن؛

 يخرج كما تخرج ال أنه، ج ابنته ذحل باغ
 الذي سبرها غيئى فى ونئث ٠إن٨ الغبين*
 شلطان له وليس زعلمئه* ينعها لئفعيده، حكبها

 خبها وإنه٩ لثدروبها* أجايب لثوم تبيعها أن
 إن١ لها* يفغرًا البنام حى فبخسا اليبه
 ويسوها نلعانها ئثععرًا ال أخرى، لثفبه اقحن

 ٢١ الفصل
 ؛٤و ٣:٢٤اخر١

 ١:٦؛١٤:٤تث
 ؛٤٣-٣٩:٢باله٢

 ؛١٨-١٢: ١٥ تث
 ١٤:٣٤إر
 ١٧و ١٦: ١٥ بث٠ت ه
 ؛١٢:١٢ثخر٦

 ٩و ٨: ٢٢
 جذحه:ه٧

وه( ٣:٧كو١ح)١٠

 ؛٦:٩ختك١٢
 ؛١٧: ٢٤ ال

 ؛٣٠:٣ءده
 (٥٢: ٢٦ )مت

 وه؛٤:١٩دتت١٣
 ١٠و٤:٢٤صم١ذ
 ؛١١:٣؛دءده١٨و

 ؛٣:١٩تث
 ١١: ١٩ زن ١٤ ٢:٢٠يش

 ؛)ءب١٢و
 (؛٢٦:١.

 ٣٤٠٢٨: ٢مل١ ص
 ؛٧:٢٤شتث١٦

 ؛٢٨:٣٧ ص-لك
 ٤:٢٢ضخر

 ؛٩:٢٠طال١٧
 ؛٢٠:٢٠أم

 ١٠:٧؛مر٤:١مته
 ٢٩:٣صم٢ظ١٩
٤٦-٤٤:٢عاله٢١

 الهالث هذو لها يفغرًا لم وإنه١١ ٠ ح سرها وتحا
دمن. بال نجاتا تخرج

باألشخاص الضرر

 فألخ* ئقئؤًا فمات إنساتا ضزن >)ذئ
 تبدو، في الله ن أوبخ بل يتفئذد، لم الذي ولكئ١٣

 ن بئى ئذا١٤ إليه* نهرة نكاتار للة أجفرًا فأنا
 عبر فوئ بئدر ليقئله صاجبر عز إنسانًا

 أو أباة ضزن ونئ ٠ للموم تأحذة مى نذنحى
 وباعهصد، إنساتا ض سزق ونئ ٠فأل يغل أنه
 ط سقم ومن١٧ قأل. يققؤًا تبدو، في ض وجث أو

 رحالئ تخاضهًا وإذا١ ٠وأل يقترًا ألمه أو أباه
 تفئل ولم أوبلكفه بئجر اآلحز أحذلهما فشزن

 خارحا وتغئى فإنهكا؛١٩ الغراش، في سعطًا بل
 أته إال بريائ* الشارن يكون عكازوظ عز

 شزن ئذا٢ شفائه* على وينفق غطلهه، يعوض
 يلدو تحت فمات بالفصا أنقه أو عبرة إنسان
 يم ال يوتين أو يوتا بقى إنه لكن٢ ينه. يم
وبرموا رجاال تخاضمًا وإذا٢٢ ٠مالهع ألئه منه

 السوابق( )نظام الفتاوى من مزيح إنها األحكام. ١:٢١
 مفئل كشرح وضغت ، مباشرة( )وصبة الغبرة والوصايا
 ابخالفاذ ولحل حكام،٠لال اإلطار هي التي العشر للوصايا
 فرادة موبذا المزيج هذا استمر وقد اتراسل. بني لدى المدنبة
 الشرق في المختلعة القديمة الشرائع رطم ييب العبرة البريعة
 لهذه عراكا الله وضع ،خاض احتفال وفي ،بعن ما في .األدنى

(.٧: ٢٤) العهد(( ))كتاب الوصايا:
 ٦ قوامها زمنبة مدة بعد حريته العبد شريعة كعلح ١١—٢: ٢١

 أساس على ،الدائمة الخدمة نفسه العبد اختار إذا إال ،سنوات
 عبرى يفرضهاسثئ قسرة خدمة (.إذادة )ع الاإلكراه المحبة

 )رج يستنكرها بل العبرى، المجتمع يمجها ،عبري عبد على
 اإلماء معاملة لضمان إجراءات كانت ،كذلك .-هه(٣٩: ٢اله

سادتهئ. معاملة لسوء نتيجة العوز يعانين لئآل الئق، بشكل
 (٣٦- ١ ه )ع الشخصي بالصرر المتعئقه الشريع إذ ١٤-١٢: ٢١

 اعسر إذ ،مقدمة فى القتل كان ،حيوان او إنسان من أتت سواء
 للقتل نتيجة فقط الموت عقورة أنزلت وقد األخطر. الصرر

 عقوبة معبن مكان الى النفي ضفيماكان١٣:٢٠ )رج المتعئد
 ليكون بعد ما فى الله أعله المكان هذا و ،المتعئد غير القتل
 ولم هذا، (.١-ثم١: ١٩ تث ،٢٤-٦:٣ه عد )رج الملجأ ئذل
 الموت لكًا .عمدا القاتل عقوبة لتخفيف قطًا مجال ثئة يكن
 ذلك له يخبل لم موذ هو ،إنسان بيد صدفه يحدث الذي

 عن بعيدا مالذًا وئرت هنا فالشريعة .الله به سمح إنما ،اإلنسان

 كان ما غالبا وهكذا .وحقدا نقمه المملوئين األقرباء أرض
 يلزم كان ألنه ،الحياة مدى المنفى هذا في يلبث سهوا القاتل
(.٢٨و٢:ه ٣٥ )عد العظيم الكاهب وفآة حتي هناك البقاه

 باإلعتداء سواء. لوالديهم، األوالد احتقار إذ ١٧و١:ه٢١
 إساءة اعسر أنه حد إلى خطيرا كان بالكالم، أو الجسدي
 شرايع ثقة .خطيرة قضبة الخامسة الوصبة كانت وعليه أساسبه؛

 ،الوالدين سلطة احترمت ،حمورابى شريعة وثل ،أخرى قديمة
 ٠الموت عقوبة إلى تصل لم ولوأنهًا ،صارمة عقوبات ووضعت

.١٠:٧؛مر٤:١رجمته١٧:٢١
 حقوق من العبيد معاقبة اعئبرت لقد ٢٧و ٢٦و ٢١و ٢٠:٢١
 بالئنف. تمح لم ولكنها (٢٤: ١٣ ؛١٣:١٠)أم المالك
 .ماث حال فى المالئمة العقوبة يغزروا أن القضاة على وكان
 على دليل فهذا أيام، بضعة حبا العبد بقي وإذا (.٢٠)ع العبد

 العبد خسارة كانت ولذا ،القتل ينوي يكن لم المالك أن
 بالموربر التسبب دون مرًا فالصرب (.٢١ )ع كافية عقورة

 أن كما .متعئذا قتال وليست تأديببة مسألة بأنه بفئر ،الفوري
 الشريعة هذه جعل مائ ،مقبدة كانت عبده على السبد سلطة
القديم. العالم في رائذا خذائ

 والدة بحادث التسيب حيال إلزلجا السنى كاذ ٢٢:٢١
 للطفل. أو م٠لال أدى يحصل لم لو حتى األوان، قبل طفل
 التعويضات تكون حتى القانوية المسألة يتوقون القضاة وكان

االنتقام. لروح نتيجه تكون وال عادلة األضرار عن



١٨٦ ٢٢ ،٢١ الخروج

 يعرم أذأل، تحضله ولم ولذها فتعطًا حد امرأة
 تب عن دخ وتد القرأؤ، روج عليهغ يصع كما

 بثغس، شتا كعطى أذده حضنن وإنه ٣ ٠ العضاة
 ورجآل بهد، ونذا بس، وسائ بعين، ومائ
 وذلها بجرح، وحرحا بكى، وكائ٢ه ف، برجل
 غينًا أو عبد عبئ إفسان ضزت وإذا * برص
 وإنه٢٧ غيبه. عن عوقما حرا تطلعة فأتنها، أميه
 عوقما حرا تطلعه أتته شن أو غبدو سن أسعطًا

٠سئه عن
 فمات، امرأة أو رجال دور دعج ))وإذا

 صاحب وأتا نحئه. يؤكل وال البوزق يرجز
 ئائحا قورا كان إنه ولكن بريائ* فيكون الهور

 يضيعله، ولم صاحبه على أشبن وقد قبل، مرخ
 وصاجذ يرجز فالهور إمرأة، أو ذلجأل فعقل
 تدع فدنه، عليه ومغن إنه٣ ئققل. أيشا

 نطخ إذا أو عليه* يوضع ما كرع شبمه فداؤك
 يففل الحكم هنا فبختب ابثه نطخ أو ابائ
 ه سين نعطي أته، أو غبذا الغون دطح إنه ٠به

 فخ ئذا٣٣ ئرجزم* والغون فشه، شاقل دالسرآل
 فوقع يعطه، ولم بئرا إنسان حفز أو بئرا، إنسانًا

 وئرن يفوض السر فصاجذ حمان، أو قون فيه
 نثخ وإذا ٠ لة يكونًا والتين لصاجبه، فصه
 البون يبيعاز فمات، صاجثه دون إنساز دون

 أيثما والغين دفته. ونقشيدماتي الخى
 من دثاح دون أده غير إذا لكن٣٦ يققييماده.

 البور عن تفوض صاجته، ئضبطه ولم قبل
٠له يكونًا والغين بقور،
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األمالك حاية

 ن،٠ثت بحئته ش١صح يغوص ث، ٢٢

 التارق وحن إنه العتم. مزًا بأرنغزًا الئما؛ وض
 ٠ ت دم له فليس ومات، فشون ينعنب، وهو

 إدة ذم. فله الشمس، عليه أشرقن إنه ولكن٣
 إنه بمترقيه* ثيع له تكئ لم إنه تفوض*

 أم كانت دورا حده، ندو في الثروة وجددتوج
٠باثسح تفوض شاة، أم جمارا

 وسرح كرتا أو حقال إنسانًا رغى ه))إذا
 حقله، أجود فسه عيرو، حقل في فزغذ تواشبه
 وأصانت نان خرجت إذا٦ .يفوض كريه وأجود
 فالذي حقل، أو زع أو أكداس فاحتزقذ نموكا
 صاجبه إنسانًا خ أعطى إذا٧ تفوض* الؤقيذ أوقذ
 اإلنسائ، بيب مرخ ومترقذ للجفير، أوأمتفه فئة
 لم وإنه٨ ٠باثسد تفوض الشارى، وحن فإنه

 اشرن إلى البيم صاجن تعدم السارى يوجد
 في٩ صاجبه. تللي إلى ه تن يئن لم هل ليحكم

 شا؛ جمارأو قورأو جهة من جنانه، دعوى كل
 إلى ر دعنم هو، هذا إنًا يقال: ما، أوتفقود أودوى

 يعوض بذنبه، اشه يحكم فالذي دعوالهما. اشر
 جمارا صاجئه إنسانًا أعطى إذا١ باثس. صاجبه

 أو فمات للجفير، تا بهيمة أو شاة أو دورا أو
 تكودًا الرويًا فبميزًاز١ ناض، وليس ههت<1أو انغتز
 فخبل صاجبه* ملك إلى ه تن نئن لم هل نيثؤما،

 عندو مرخ ص شرق وإنًا يفوض. فال صاجبه.
سهاذة. كحضزهش افقيض إن١٣ صاجبه. يفوض

انتقامبة. قرارات اتخان عدم من للتاسمد القضاة
 تزن ثاقال ٣٠ غ؛١١ حوالى الثاقل ترذ شاقل. ٣٢:٢١
 ؛ ١٣و١٢:١١ )زك عبد يثمن بع المسيح غ.٣٣٠ حوالى

(.١وه١٤:٢٦مت
 رت تصرف فى الذنب إذ الغمس. عليه أشرقث إئ ٣:٢٢
 كفية على يتوقف ، منزله حرمه ببتحم من ضد الببت

 أو الليل في كان إن الطين( جدار في النقب )حري االيحام
 بوايا السرع التقوير يكون الليل-ال فغي النهار. في

 أحد يكون لن كما النهار، في كما واضحا ،النقتحم
.للمساعدة ومستعدا مستيقظا
 الغريقين ئلزم أن الرض يمين شأن من الرب- مييذ ١١:٢٢

قانونى. إجراء أي ويهي ،مفقودة ئعتنيات حول المتنازعين

 مبدأ يطيق .٢١: ١٩ تث ؛٢٠و١٩:٢٤ ال رج ٢و؛ ٢٣:٢١
 هنا فالعقاب للبغل. وإنتا لألم إلما ضرر حصول حال في الثأر

 وهكذا .يتعذاه أن دون من للضحؤة، الحاصل الضرر يوازي
 سوء فيكون ،الشريعة بواسطة الحبلى المرأة مصلحة كصان

 وتجدر تلوائ. إهماال ستكل قد المقصود، غير المعاملة
 ؛إنسارا يعث كان الجنين أن إلى ،اإلجهاض مسألة فى اإلشارة
 ٠ ضرره أو موته عن حسارا بقنم مسؤول من بن ال وهكذا
.٣٨رمجته:٢٤:٢١

 الضرر أو الموت عن مسؤولين الحيوانات مالكو كان ٣٠ : ٢١
 يسبب مذنبا يعئبر المالك أن وبما حيواناتهم. ئسببه الذي

 قدرته فى كان ،لذلك ،متعمدؤ جريمة بسبب وليس اإلهمال
 يدعى ،أيثا وهنا .الموت عقوبة لتفادي تعويضات يدع أن



١٨٧
 إنسانًا اسئعاز وإذا ٠ التفقزس عن يفوض ال

 وصاجيه ،مات أو فانكسز نبائ صاجبه مرخ
 ال معن صاجبه كاأل ٠ئن١ه ٠يغؤض معه، ليس

بأمجرته* أقى تستأجرا كاأل إئ يعوض*

 ٢٨:٢٢صتث١٦
 ٢٩و

 ؛١٢:٣٤ضتك١٧
 ٢٥: ١٨ صم١

 ؛٣١:١٩ظال١٨
 ؛٢٧و٦:٢٠

؛١١و١٠:١٨تث

 ؛١٦و١:ه٢٠
 ٢١:٢٧تث
 ؛٨: ٣٢عخر٢٠
؛٧: ١٧ ال ؛١:ه٣٤

 ؛١٠-٣: ٢٨صم١
 ١٠و٩:٢٧إر

؛٢٣: ١٨ دال ١٩ االجتاعية المؤوبة

 دخطب، لم غذراء رجزًا راذن ))ئذا١٦
 أنى إنه١٧ ٠ ص زوجه لتفسه تمهرها معها فاضبع

 كئهرض ثضه له نزن إناها، نعطيه أأل أبوها
 من كؤع١٩ تعيض. ساجزذط تلغ ال١٨ ٠العذارى
 آللفه دح من ٠فأل نقتل تهيتوظ مع اضبغ

٠ئهللئع وحدة، الرب عير
 كنيم ألنكم واليضاقة، الئريمباغ ))والتضعلؤد

 وال أرنئزتا إلى ٤قسى ال ٠يصز أرض فى عزباؤ
 إبي إئ فاي إليه أسأت إئ ٠ ف يتيم

 وأقيلكًا ل عضبي فجحمى صراخه، ال أسخ
 ٠ م يتائى وأوالدخ فتصيردساودًاأراطًا، بالثيفخ،

 عندلةفال الئقيرالذي لثعبى فئة أقرضنن إنه٢ه
إن٢٦ رائهـ. عتيه شعوا ال كالثرابي. لة منه

 ٢:١٧؛تث٢:٢ءده
 مل١وه؛٣و

 ٢:ه١مل.٢؛٤:ا١٨
 ؛٩:٢٣عخر٢١
 ؛١٩:١٠تث
 ١٠:٧زك
 ١٧: ٢٤ دتث ٢٢

 ١٠:٢٣؛أم١٨و
 ؛٧و٦:٧؛إر١١و

(٢٧رعال
 (؛٧:١٨ف)لو٢٣

 ؛١٨و١٧:١٠ذتث
 ٦: ١٨ مز
 ؛٢٤:٦٩لمز٢ع

 ٩:١٠٩ممز
 ؛٣٧-٣:ه٢ناله٢ه

 ؛٢٠و ١٩٠. ٢٣ تث٠
 ؛١٣-١ذحه:
 ٨: ١٨:ه؛حز١مزه
٦:٢٤دتث٢٦

٢٣

 ٢٣ ،٢٢ الخروج
 ترده الشمس عروب فإلى صاجؤلة دورت اردفنذد

 ماذا فى لجلدو، هولونه عطاوة، وحذة ألده لة،
 ٠ ذؤوفًاي ألئي أسقع، أئي إلي يامد؟فيكوذًاإذاضرح

 في ريتا ب تلفئ وال الله، أ تتممة ))ال ٨
 وقطر نيذرلائً، غ مرغ تور ال٢٩ ٠ سعيلة

 كذلك٣ يعطيني* ننيلئ وأبكارث يعضردلائت،
 مع يكون أتاو ح سبغة ٠وءوئلةج ببعرلئآ بغغل
 وقكوذوأل٣١د٠إتا؛ كعطيني الغاش اليوم وفي أقه،
 الصحراخ في فريته ولحهًا ٠ خ تعذسيئ أناسا لي
٠ تطرحونه للكالب تأكواد. ال

والرحمة العدل أحكام

 مع نذلة تضع وال كادنا؛، خبرا تقبل ))ال
 تتبع ال ٠ظلمب شاجن لتكوأل الغناوق

 ذعؤى في دجت وال الغر، فعل إلى الفثيريألت
 أجا ٢٨٧و ٦:٣٤ يخر ٢٧٨: ٢ عا ؛ ١٦: ٢٠ أم ؛٣: ٢٤ أي ؛ ١٣-١٠و
 ؛٩:٣ أم ؛ ١١ -٢: ٢٦ تث ؛ ١٩و ١٦: ٢٣تخر ٢٩٥: ٢٣ ع ؛ ٢٠: ١.

 ؛٦:١٩ خخر٣١٢٧:٢٢؛حال١٩:١جتثه٣٠١وه١٢و٢:١٣ثخر
 اخر١٢٣الغصل١٤:٤؛حز١:ه١٧؛٢٤:٧؛دال٢:١٩؛٤٤:١١ال

 تثب (؛١٨: ١٠ )أم ؛٥: ١٠٥ مز ؛٢٠ه: تث ؛ ١١: ١٩ ال ؛ ١٦:٢٠
؛ ١:٧ ت-بك ٢١١:٦ :ه(؛ع ١٩ )أم ؛١١:٣ه مز ؛٢١-١٦: ١٩

 الرجل اشم سه. رجل...بغبزها راوة إذا ١٦:٢٢
 اعسرت كمًا ،الزواج قبل الجنسى االتصال عن مسؤوال
 تث )رج القمن يديع ان له انبغى ولذا منه، نستفق الضحية
٢٩-٢٢:٢٢.)
 خفية. قوى مع تتعامل مبتدعة امرأة إنها ساجرة. ١٨٠٠٢٢

 الكنعانية الحضارة فى الجنسي الفساد انحذذ لقد ١٩. :٢٢
 (.٢٤و ٢٣: ١٨ ال )رج عادي أمرا أصبح انزاء أن دزجة الى

معينة. حيوانامد شاكلة اجازت ، مثال الحثية فالشراخ
 في ))يوضع : حرفيا دعني العبارة هذه ٠يهلعه وحن؛ ٢٠ : ٢٢

 المومن يعني والذي المقدس(( لالستخدام بكرس )) أو الحجز((
يلى(. ،ما ٢:٧ )يش الحالة هذ في
 لألرامل خاصة عناية الله وة لقد أرطة...يتيم. ٢٢:٢-٢

 أبدى كما بهم. يهتم إنمادإ أى عاد؛ لهم ليس الذين واليتامى
 يعاملونهم الذين على عثبه، أي خاصة، فعل رذة تعالى

 السية إذ إذ العسكرة، بالفزوات بنئن اشغب وهذا .بالسوء
 ويجعل واليتامى، رامل٠اال معاملة يسيغون الذين من يقتض

 دون من أي المساكين، ال وضع مثل العائلى وضعهم
والدين. او شريك

 بغيرون الناس كان التي الومائل إحدي إذ رنا. ٢:ه٢٢
 االستفادة عدم هي والمحتاجين، بالفقراع اهتمامهم بواسطتها

 تث ؛٣٧٠٣٥:ه؛ )ال به مسموحا كان فالربا ماديا. منهم
 المدين حال جعل أو جائرة بنسبة ليس ولكن (،٢و* ١٩: ٢٣

 الرجل بأنه الصديق المزمور صاحب عرف وقد . سوكا أكثر
(.٥: ١٥ )مز ريا يأخذ وال ماال يقرض الذي

 هذا انتهك بولس أن سدو حيث :ه،٢٣ ع رج ٢٨:٢٢
يتكتم. كان مئ مع عالم غير القانون

 كل من الهدنًا كاذ مقدسني. أناسا يل وتكونوة ٣١ :٢٢
 .اسميا فقط وليس مسلكيا إسرائيل هزز ،والسنن الشرائع هذه

 وشعبا ؛(،٢: البكردة يهوه ابن جعلتها التى الحاصة والدعوة
 مقدسه وأثة كهنة ومملكة ،الشعوب جمع بين من خاصا

 إذ .فريسة حلم .رفيعة أخالقآل استقامة اقتضت ، (٦و ه: ١٩)
 وجه على والملقى ،اخر حيوان بواسعلة المقتول الحيوان لحم
 مفترسة بحيوانات التصاقه بسب نجائ يصبح ،البربة

 دمه خروج عدم بسبب يتعثن أنه كما ،نجسة وبحشرات
 كل؛ائحية شمل ،الئغرزة الحياة فأسلوب كامل. بشكل منه
 يؤكل. الذي اللحم مصدر ذلك في بما ،الحياة نواحي من
 العدالة تأمين تتضئن المتنوعة الشرايع من مجموعة ٩-١ : ٢٣

 األكثربة واساع الزور، فشهادة للجمع. والنزيهة المتساوية
 ،الرشاوى وقبول االخر، على الواحد وتغضيل تمييز، دون
 فموقف الحقيقية. العدالة انحراف في تساهم األمور هذه كل
 الحفاظ في اآلخر ٠ مساعدة سضئن كان ،مثأل التحيز عدم
 لم وإذا .عدوا أو صديعا صبونه عن النفير بصرف ،ماشيته على

 يرضى ال أمر وهذا ،سابا يتأؤ قد رزقه فإذ ،ئئدوالمساعدة
الجماعة. في االخرون به



١٨٨ ٢٣ اخلروج
 مع كحاب وال ٠لألحريغآلث الكثيريئ وراغ مائلة

 عدولثًاأو دون صادفهتت إذا دعواة* فى ج الومسكين
 جمان رأية هإذا إليه* ؤئهوح شارد، جمازة

 فال حله، عن وعدلت، جمله تحمتًا واتائ مبخعضالائً
 في حىفقيرلاًئد كحرفح ال٦ معه. خ تحل أن بذ

 تثكل وال لكذبذ،١ كالم عن إبئعذ٧ ٠ذءوا؛
 تاحن وال٨ ٠ائب أؤذن ال ألئي والبار، ر البرى

 وكفوج الئبصريئ، كعمي الرشوة ألن ذشوأس،
 عارفون فإدكم ض الغرس( كضادق وال٩ األبرار* كالم
 مصر، أرص في عرباء كنثم ألدكم الغريب، قفص

الثالث السنوية واألعياد السبت فرائض

 وتجفع صلغًا أ تزع سيئ ص ))ويسل
 ليأكل وتتربها فيريحها الشايفة فى وأثا١١ عليها،
 البرئة* وحوش تائها ووضلتهم سعؤلاًئ* قراة

 أتام سئهض١٢ وريتويلاًئ* بكريلائً تفقل كذللئ
 تستريح، ففيه الشابع اليو؛ وثا غقللاًئ. تعقل
 أتبلغًا ابئ ويئعص وجمارلائً، وئرليًا نستريح لكى

 وال به، احتفظواط لغًا قذ ما وكل١٣ والغرين*
فولغًا* من تسقع وال أخرى، آلبه اسهًا تذكرواظ

 دحعظو١ السته* في لي دفئن مزات ))قالثع١٤

 ١٥: ١٩ دال ٢
 ؛٦:٢٣جخر٣
 ؛١:ه١٩ال

 ١٩: ١٦؛ ١٧: ١تث
 (٢٠:١٢ح)رو٤

 ٤:٢٢هختث
 ٨دجاه:٦
 ؛١٦:٢٠ذخر٧
 ؛٢٩:١١٩مز

 ؛٢:ه٤أف
 ؛٤: ٢٧ رمت
 ؛٧:٣٤ذخر
 ١٨:١؛رو١:٢تثه

 ؛ ١٧: ١٠ ستث٨
 ؛٢٧: ١٥ أم ؛١٩: ١٦
 ؛٢٣و ٨: ١٧
 ٢٣و ٢٢: ه إش

 ؛٢١:٢٢شخر٩
 ؛٣٣:١٩ ال

 ١٩: ٢٧ ؛١٧: ٢٤ تث
 ٧-١:٢صاله١٠
 ١٤: ١٣ضلو ١٢
 ؛٢٣و٩:٤طتث١٣

 ؛ ١٦: ٤ )ني
 ؛٧: ٢٣ ديس

 ١٧: ٢ هو ؛٤: ١٦ مز
 ؛١٧:٢٣عخر١٤

 ؛٢٤-٢٢:٣٤
 ١٦: ١٦ -ث
 غخر١ه

 ؛٢٠-١٤:١٢
 ؛٨-٦:٢٣ال

 ؛٢-ه١٦:٢٨صل
 ؛٢٩:٢٢فخر

٢٠:٣٤

 ؛٢٢:٣٤فخر١٦
؛١٠:٢٣ال

 أتركلائً كما أتام سبغه فطيرا تأكل الععليرغ* عين
 يصر* ونه خرجت فيه ألده أبين، سهر وقتا في
 الحصادق وءيذ١٦ فارغيذف* أمامي يظفروا وال

 وعين الحقل* في تزع التي غأليلائً أبكار
 مره غالثًا تجقع عندما الئتة يهانة في ال الجمع

 جميع تظهز الستة في نرام مخذل الحكل*
 عز تنيخم ال١٨ الرز* الشؤم أما؛ ذدكورلثًا
 إلى عيدي شحم تجث وال ذبيحتي، ن؛ حميرن
 نيم إلى كحضرذهـ أرضلثًا أبكار أوال١٩ً الغدًا
٠أئهد بلبز جدنا تطخ ال إلبلاًئ* الرز

 يحعخللثًا وجؤلثًا أما؛ ي نلددفا ثرسل أنا ))ها٢
 الذي النكاد إز بلغًا ولهجي؛ الطريق؛ في

 تتقرن وال لصوؤه واسقع منه إحترر ز أعذدكه
 ت اسمي ألئ ذنوبكهًا، عن ب نصفح ال ألده عليه،
 ما كل وقفلذ لصوبه سوعت إنه ولكن فيه*
 ئضاقيلثًا* وأضايق لثًا، أعدا ث أعادي به، أتكئهًا

 إز بلغًا ويجيءو نسيرأماتلائً جمالكي فإئ٢٣
 ١٦: ١٦ تث ؛٢٣: ٣٤ ؛١٤: ٢٣ دخر ١٧١٣: ١٦ ذتث ؛٢٦: ٢٨ عد
 ٤: ١٦ تث ؛ ١:ه٧ ؛ال١٠:١٢؛نخر١١:٢ال ؛٢:ه٣٤ ءحم ١٨
 دتث ؛٩:٣ أم ؛٣٥: ١٠ نح ؛ ١٠و ٢.:٢٦ ؛تث٢٦:٣٤ ؛٢٩: ٢٢ خر ه ١٩

 ؛١١: ١٤ اعد ٢١١٤: ه يس ؛ ١٩: ١٤ ؛ ١٥: ١٣ ؛٢:٣يخر ٢٠٢١:١٤
 ؛٦:٩؛تإش١٦يوه:١ ؛١٩: ١٨ ه؛بتث٦و٤٠:٧٨؛مز٧:٩تث
 ٢٠:٣٠ ؛إر٧:٣٠ تث ؛٩:٢٤ عد ؛٣: ١٢ تكث ٢٢٦: ٢٣ إر
؛٢٠: ٢٣ خر ج ٢٣

 الراحة،ئغيد مئ سبسة سئة وهى السابعة. الشة١١و١٠:٢٣
 هذا الزراعة. من سنوات سمتًا بعد كليهما، والفقير االرض

 بنوإسرائيل. به تفرد تدبير أنه يبدو ،األرض إلراحه االنموذج
 عدم حتى استلزم الوثؤة، العبادة تجيب في التشاد إذ ١٣: ٢٣

 حظر في األض ذا ساعد بد ولربما األحرى. اآللهة اسم تدكر
 ينضئن كان الزواج عقد الئ ، المجاورة الشعوب نمن الزواج
 على الله سيقح كان والذي ،المتزوجين الغريقس دالهة اعتراقا

الوثنية. االلهة مع المساواة قدم
 خاصة، ثالثةأعياد الذكور حضوركل ٢لزو إذ ١٩-١٤:٢٣

 على تؤحد ودينى إجتماعى تأثير له ،مقنص مركزي محفل في
 فيما لممنلكاتهم حمايته في لرتجًا با يثقوا أن الرجال فعلى اآللمة.

 ولقد (.٢٤و ٢٣:٣٤ )رج االجتماع خيمة بابجءإلى يقومون
 تذكارا باعتبارها بهيجة، مناسبات الثالثة األعياد كانت

 لله الجميل عرفان عن وتعبيرا ، الفطير( أركل )وليمة للخروج
 ثقة لجمع(.1 )عيد الخم١ لحصاد١ ٠بمذاسبة وتقديمحتجلر الحصاد؛؛ )عيد بوفرة ها٠إيا أعطاهم البي جمجالحنطة الحل

 : والثالث الثانى للعيدين الكتابى التدوين فى تظهر بديلة أسماء
 (١: ٢ ع ؛٦٢:٣٤) الحصاد أبكار أو (٢٢:-٣٤) األمكل عيد

 رج الشرح من لمزيد (.٣٦-٣٣: ٢٣ )ال الأوالحبم٠المظا وعيد

. ١٦ تث ؛ ٢٩و ٢٨ عد ؛ ٩: ٢٤-١: ٢٣ ال
 الكنعانئة الطقوس مارست ائه. كل لجذيا تطبخ ال ١٩:٢٣
 القديمة( أوغاريت )وهى شمرا رأس فى الحقريات بحسب

 أن إآل المغلى، بالزيب كطبخ ألن دحه الجداء تقديم عاذه
 ال ،منه كبز قم رلن بسيب ،الواصح غير األوعاريتى النعل
 فحينئذ ًا كذلك األمر كان فإذا االم. حليب بوضوح يحذد

 رأي ثقة الوثنية. الطقوس تقليد مئ نميمت قد إسرابل أن بفهم
 نفسها بالماد؛ طبحه يئم كان الميت الجذي أن يفترض آخر
 يظهر أن وإلى الحظر. كان هنا وش حياته، تحفظ كانت التى

 أو الدينى السبب يبقى ،األثرة المعلومات من المزيد للنور
افتراض. مجرد الحضاري
 الذي مالويهوه عاد؛ الكلمة بهذه وقصد مالكي. ٢٣:٢٣

 ح رج آخر. شخصا باعتباره عنه يتكلم الذي الرتجًا** مع يمثز
 إلنه الله إلى يرجع المقام هذا في ))هو(( الضمير أن إال .٢:٣

 والأي فالموسى (.٢١ )ع فيه الردي والذاسم ،يفغرالخطايا
 النصر ومغتاح كهذه. ألوصاف موتمل مرشد أو آخر مرسل

 إسرائيل بمهارة ليس األرض، على القريب االستيالء في
قبل المسيح هو الذي المالك هذا بحضور بل ،الحرة



٢٤،٢٣ اخلروج ١٨٩
 والكنعانيئ والفرعيرع والجئسئ األموس
 تسجنخ ال ٠فابيثهمح والقبوسئيئ، والجوينًا
 بل كأعمالهزد، تعتل وال تعيدها، وال اللفتبز،
 الرت وبعيدون/د٢ه ٠ن أنصابهم وتكسر دبينلهز
 الترضى ص ويل وماؤك، حبرك فيارالذ إلفغز،

 في والعاترش ثسقعأل تكوزًا ال٢٦ تغز* مئ
 أورسل٢٧ أائفك* غذذ صدوأكئل أرضك،
 الذيئ الئعوب جميع رح و أمالهبًا، ض هتي،

 لهديريئ* أعدائك جميع ط وأعطيك عتيبز، تأتي
 الجوس قطرنًا الؤنابيزظ. أماتك ميسرًا

 أطردلهز ال أمايك* يئ والجسيئ والغنعانئيئ
 األرض تصير لئال واجذؤ، سقزع فى أمايك يئ

 قليأل وليأل التريه* وحوض عتيك فتكقر حربه،
 وتملك كثور أن إلى أمايك يئ أطرذلهز
 إلى سوف بحر مئ ٤قخوتك وأجغل٣١ ٠األرض

 فإز القهر* إلى البره وس نلسطيئ، بحر
 يئ فتطرذلهز األرص، شغائ أيديغز إلى ف أدح

غهذا. آلفببز مع وال معيز فى تقطع ال٣٢ أمايك*

 ١١و٨:٢٤حيش٢٣
 :ه؛٢٠خخر٢٤
 ؛٣٣و ١٣: ٢٣

 ؛٣١و ٣٠: ١٢ دتث
 ؛١٣:٣٤ذخر
 ه؛٢:٣٣ءد
 ؛٣:١٢:ه؛٧تث

 ٤:١٨مل٢
 ؛ ١٣: ٦تث د ٢٥

 :ه؛؛٢٨ذتث

 ؛٢٦:١سخره
 ١:ه٧تث
 ؛١٤:٧شتث٢٦

 ؛١١:٣؛مل٤:٢٨
 ١:٢٣أي١ص
 :ه؛٣ضتكه٢٧
 ؛١٦: ١٥ خر
 ؛٢:ه٢تث
 ؛٩:٢يش

 ٢٣:٧طتث
 ؛٢٠:٧ظتث٢٨

 ١٢:٢٤يش
 ٢٢:٧ع.ث٢٩
 ؛١٨: ١٥ غتك٣١
 ؛٨و ٧: ١ تث

 ٢١:٤مل١؛٢٤:١١
 ٤٤:٢١؛فيش٢٤و

 ١٢:٣٤ىخر٣٢
 ٢:٧؛تث١وه
 ؛١٢:٣٤ذخر٣٣
؛٣٠:١٢تث

العهد تاكيدا

٢٤

 دخطئ يجفلوك لئال أرضك فى تسخنوا ال.٣٣
 ٠ال فحا(( لك يكون فاه آلهتهم غبدت إذا إلى*

 أنت الرت إلى ))اصغن :لموستى وقالتًا
 من وسبعوألب وأبيهوأ، ونادات وهاروئ

 أودقترب تعيد* يئ واسجدوا إسرائيل، سيوخ
 وأائ نقيون. ال وفم الرت، إتى وحذة موض

٠ معه(( تصخن فال السعت
 بجميع الئعت وحنث موسى فجاؤ

 جميع فاجات األحكام؛، وجمبع الرت أقوال
 التى األقوال ))ثمل وقالوا؛ واجد بصوت السعب

 موسى ؛فكئمبذث ٠ثغغل((ت الرت بها تكألز
 ونقى الضباح في وكر ٠ الرمت أقوال جميع
 عموذاج عشر واثقى الجبل، أسعل في تذنحا

فتيان وأرشل عسر* االفي إسرائيل ألسباطز
٣٦: ١٠٦ مز ؛٢١: ١٨ صم١ ؛ ١و ٣: ٢ بض ؛ ١٣: ٢٣ يش

 ١٦: ١١ عد ؛ ٥: ١ خر٧ ؛ ٢و ١: ١٠ أل ؛ ١: ٢٨ ؛ ٢٣: ٦أخر ١٢٤ الفصل

 ؛١٤: ١٧ دخر ٤ (١٩:٣ )غل ؛ ٢٧: ه تث ؛٧: ٢٤ ؛٨: ١٩ رت ٣
١٨: ٢٨ ؛جتك٩:٣١؛تث٢٧:٣٤

 بشان تساهل أى ثتة يكن لم أنصاهبم. ئكئر ٢٤:٢٣
 القبائل طرد و ،االرس على االستيالء لحظة ،الوثنية األنعباب

السابق. العدد فى للتو دكرت التى
 فى مكانات الصحيحة العبادة جليت ولقذ ٢٦و ٢:ه٢٣

 الوافرة واألمطار الجيد الحصاد عبى؛ تقتصر لم محتها،
 ذلك في بما ، جسد صحة أيصا جلبت بل ،فحسب

.المضمون والحئل الخصوبة
 تنتج التي الله لقدرة. االستعاري التعبير هذا الرنابير. ٢٨:٢٣

 ~كاتت والتي (،٢٧۶) ))هيبتي(( الكلمة يوازي ،راعبة قوة
 السائر الحارش كان إذ ، ))مالكي(( عمل في واضح هو حسبما

 حطوة وفي . (٢٣ )ع االرض على االستيال، نحو المقدمة في
 أعطى قذ آخر تذكير ثئة كان ،األرض الحتالل استباقبة

 على وليس ، الله على يعتمد النصر أن وهو ،إلسرائيل
 استراتيجى دور والهاع للخوف كان ولقد .وحدها جهودهم

 )عد وكنعان االردن عبر في تحعقت التي االنتصارات في
 بديل مشهد ثتة (.٢٤:٩ ؛١ه: ؛١١و ٩:٢ يش ؛٣:٢٢
 للغراعنة رمزا باعتباره الزنبور على مبنى استعانا، ليس

 كنعان ضن العسكرة ضرباتهم كتات تتابعت الذين البرين
 إلضعاف اإللية بعنايته الله استخدمها والتي سنة، بعد سنه

إسرائيل. بنى غزو قبيل كنعان
 بغاية، لكئ تدريجا، اإلحتالل سيكون ٣٠و ٢٩٠٠٢٣
 أرض على الكاملة السيطرة وضامائ ،سنة من أكثر مستغرا

 .وئدمرة جارفة حرب بعد خرابا كترك لئآل ،جدة بحالة تبقى

 بقيت حال فى الضارية الوحوش تكاثر إلى اإلشارة وإن
 دعم على وقدرتها األرض خصوبة ب خاليًا، األرض
الحياة.

 واسعا جغرافائ شرحا الله أعطى لقد .ختوفك وأجعل ٣١: ٢٣
 الواضح غير بحدود ترسيم وحئى .األرض حول وئغئال

 إلى العقبة خليج من تمتن كاتت .ملكهم مدى لسن كافيا كان
 الشمالية. الحدود عند النهر إلى النقب صحراء ومن ،المتوسط
 العالمبة، الدبلوماسية وإئ عهذا. تقين... ال ٣٢:٢٣

 تكن لم ،المساواة أو التسلط عن تير التي بمعاهداتها
 كانت التي القبائل مع تعاملهم في إسرائيل لبني ثتاحا خيارا
 (.٢و :ًا٧ )تث الموعودة األرض حدود داخل تعيش

 تلك آلهة بأسماء مصحورة جميعها المعاهدات تلك وكانت
 معاهدة صغ ال عليهم، الحكم األنسب من فكان ،السعوب

 مع الوضع أثا الوثنية. آلهتهم عبادة وال بعهم، عهد( )أو
 فكان ،إلسرائيل المعطاة األرض خارج األخرى الشعوب

(.١٨-١٠:٢٠مختلغا)رجتث
 عالمًا األعمدة هذه تكن لم عمودا. عسز واثني ٤:٢٤
 الوثسة الشعوب أتصاب نقيض وعلى بل الوثنية، العبادة لمكان

 جانب إلى موضعها وكان ،سبعتا عشر االثنى لئمتل بنيت قد
.ابعهد إقامة الحتفال استعدادا موسى أقامه الذي المذبح

 مئ األبكار إلي تشير أنها المرجح مين وتيان- حه٢٤
 الالوين الناموس عثن أن إلى المهئة، تولوا الذين األوالد،
مكانهم.



.١٩ ٢٤ اخلروج
 وذبحوا ئحزقام، فأصفدوا إسرائين، بني

 فأحذ ٠ المحيران من للردبًا سالته ح ذبائح
 ٠ الئسومب في وذشفة األم يصفًا موشى
 وأحن التذبح. طى رسه ألمح١ وصفًا
 الئعب، تسايع في وقرأ العهد يادبًاد

 وئستع تفقن الردئ* به تكائً ما ))كأل ؛فقالوا
 الئعب طى وذثرًا األ؛ موسى وأحن ٠ له((

 الردئ( قففة األي الفهدن ن؛ ))بوذا وقابًا؛
٠ األقوال(( هد جميع طى ًا٠معغ

 وأبيهو ونادادبًا وهاروئ موسى ضعن دم
 إلة اورأذاد إسرائين، سيوخ مئ وسبعون
 ن الفقيق ص ضنغه سبة رجنه وتحتًا إسرائين،

 ٠س الئقاو في السماؤ وكذام الغثان، ى األز
 ٠إسرائيال قني أشران إلى قذة يئنض لم ولكئة١١

٠ وسربواض وأكلوا ادثذص فرأذا
 إلى إتى ))اصعنط لموسى؛ الردة وتال١٢

 الججرظ لوحي فاعطهلائً هناك، وكئ الجبل،
٠ لدعليمهم(( كئبهها التي والؤصئه والسريعة

 ؛١٢: ١٨ هحخر
.٢٤:٢ 
 ؛٢٠و ١٦:٢٩ خخر٦

 ١٨: ٩ ب
 ؛٤:٢٤دخر٧

 ١٩:٩ب
 ؛١١:٩ذزك٨

 ؛٢٨: ٢٦ )مت
 ؛٢٤:١٤مر
 ؛٢٠:٢٢لو

 ؛٢:ه١١كو١
 ؛٢٠و١٩:٩ءب

 (٢:١بط١؛٢٠:١٣
 ؛١١:٢٤دخر١٠
 :ه؛٦؛إش٨:١٢ءد
 (؛٤٦:٦؛١٨:١)يو

 ؛١٢: ٤^١
 ؛٢٦:١ذحز

 ؛٣:٤رؤ
 ٢:١٧سمت

 ؛٢١:١٩شخر١١
 ؛٣٠:٣٢صتك

 ؛٢٢: ١٣ قض
 ١٨: ١٠كو١ ض
 ٢:٢٤طخر١٢
 ؛١٨:٣١؛ظخر١وه
٢٢؛تثه:١:ه٣٢

١٧:٣٢ عخر١٣
 ١٢و١٠:١٧غخر١٤
 ؛٩:١٩فخر١ه

٥: ١٧ مت

 موسى وضعن ٠ خادموع ويشوع موسى فقا؛١
 ليًا: فقاال٠ً الدوخ وأذا١٤ ٠اشر جبل إلى

 وهوذا إليكمًا* قرجع حئى ههنا لنا ))اجلسوا
 صابًا كائ فنن ٠ معكًا وحورغ هارون
 إلى موسى فضعذ١ ٠ إليهما(( فلبقن؛ ذعؤى
 وحال١٦ الجبل، ف السحات فثئلى الجبل،
 وعطاة سينانأ، جبل طى الرسمًا تجذف

 دعي السايع اليوم وفي ٠ أدام سئة السحاسمًا
 تنفلر وكان ٠ السحاب وسط؛ وئ موسى
 الجبل رأس طى آكلة كنارك الردة تجد
 في موشى وذحال١ًع إسرائيل. ني غيون. أما؛

 وكان ٠ الجبل إلى وضعن الئحاب وسعن
وأرنعيذد نهازا أرئعيئ الجيل في موسى

 ؛٣٦و ٢٦:٤؛تث٢:٣ذخر ١٧١٠:١٤ عد؛١٨:٣٣؛١:.١٦قخر ١٦
١٠: ١. ؛٩:٩ ؛تث٢٨:٣٤ دخر ١٨٢٩و ١٨: ١٢ عب ؛٣:٩

 الشراع ، سينا، جبل على موسى سلم العهد. كتاب ٧: ٢٤
 ثم ومن (٣ )ع شفهؤة وبصورة والديسة، واإلجتماعؤة المدنئة
 بحو لم الكناب وهذا للشعب. وقرأها (،٤ )ع مكتومة

 فحسب العشر للوصايا الثفصل االسهاب
 نغشها العشر الوصايا أيائ حوى بل (،٣٣:٢٣-٢٢:٢٠)
 للمعاهدة المختصر التمهيدي والعرض (،١٧-١:٢٠)
.١٧-٣:٢٠ ؛٨-٣: ١٩ ح رج (.٦-٣: ١٩)

 على وردا العمل، بهذا موسى إذ الشعب. طى ؤزس ٨:٢٤
 سماعهم وبعد للطاعة، وتأكيدا ،اإلئجابئ الشعب قبول

 رسمؤأ المعاهدة ختت ،سامعإهم على برئ الذي العهد كتاب
 ١٣-٩: ١٥ تك )رج مألوفة غير تكن لم عادة وتبك بالذم؛

 كجزء المذبح على رس قد المستخدم الذم نصف وإذ (.١٧و
 مؤكلين إسرائيل ممئلو اعتبر لذلك . التكريس احتفال من

 ؛ ١١: ٢٤) يهوه مع العهد بعشاء والمشاركة الجبل، لصعود
(.٢٠:٩رجءب

 موسى رافقوا الذين الشعب لثتئلى كان الله. رأوا ١١و ٩: ٢٤
 يهإكوا أن دون الله رؤية انتيار ، الله إرشاد بحب ،الجبل إلى

 فكر؛ ظرًا أن يجب هؤالء، ره ما إذ قداسته. بسيب
 ما على بركز واألي ،له المعطى الوصف وضمن ،تجريدية

 ما أدًا إلى ،األرجح على هذا، يشير تعالى. قدميه تحت كان
 موسى أمام سيحصل كالذي ،جرسا ظهورا كان حدمن

 ريع على يجرؤوا لم الشعب ثتئلي إدًا أو (،٢٠ :٣٣)

 والقدرة الروعة صاحب تدمي موضء من أعلى رؤوسهم
(.٦: ٩٦ مز )رج اإللهؤة والجاللة

 أشيه الوصف يبدو األزرق. العقيق مئ صنعة شبه ١٠ :٢٤
 استعماله كثر ،ياتم أزرق كريم حجر وهو ،بالالزورد بمقارنة

االم. يلك في ومصر النهرين ين ما بالد في
 فيها يذكر التي األولى الترة إنها احلجارة. لوض ١٢:٢٤
 لوحان إنهما : الناموس إعالن سيئخذه الذي الشكل الكتاب

 (،١٨:٣١) لوحيالشهادة,( 11 دعياكذلك، وقد منالحجارة.
 (.٩: ٩ )تث العهد,( لوحي و))

.١٠:١٧حور.رجح١٤:٢٤  (٦:٣٢ فى )تنتهى األولى الرحلة كات طه ١٨-١٦:٢٤
 )رج لمينا، إلى رحلة( لكل بأل ،٠و يوائ ٤٠) رحلتين من

 الله، مجد لحابة المهيب المنظر إذ (.٢٨-٢:٣٤
 في موسي اختفي والتي الجبل، غعك التي الئكينة،

 في عميائ أثرا حتفت ليله، وأربعين نهارا أربعين داخلها
 وقد الطويل. تارخهم وعبر إسرائيل، بني من واحد كل

 المقصلة اإلرنادات جمع ،األيام تلك خالن موسى تسئم
 (.٣١-٢ه )االصحاحات وعتادها وأثاثها االجتماع بخيمة
 إبان االجتماع خيمة فوق الئكينة استقرار وإائً هذا،

 لما إسرائيل، بنى فى عميق تأثير له كان ،بنائها من االنتهاء
 وعالقته إسرائيل، عبادة في فردئة أهمية من البناء لهذا

٠(٣٨-٣٤:٤٠) بيهوه



٢٥ اخلروج ١٩١
االجتإع لخيمة التقدمات

 كزح منه تقدة. ر يًاحذوا ًان ائيالً و ٢ ه كضهض٠٢قاج:ا؛ ءبرض ;الي؛ اوكلم ٢٥

 هي وهذو٣ تقدي. تأحذوبى قلبة حثه! غن
 ونضه ذهـب منهم: تأحذوثها التي الغدة

 وبوض وقرط وأرجوأل ؛واسمانجونى وئحاس،
 وحلود محئزه كباش وحلون يعزى، ونعر
 للتنار ب ونيت سنعر، وخشت دخس

 الغير، ولبخور الفسحة لذهني ت وأطيانت
 ث للردام ترصيع وججر لجع وجاذ؛

 فى آلرعرتآح تقدساج لى دفيصمعوبى ٠ والصدر
 يثال من أريلائً أنا ما جميع بحشب ٠ وسطهم

تصئعوبى. هكذا اسه جمبع ويثال الفسكني،

 ٢٥ الفصل
 ؛٢١و٩-٤:٣أخره٢
 ؛٩و وه٣:٢٩أي١

 ؛ ٦٨: ٢ عز
 ؛٢:١١ذح

 ؛١٣-١١:٨كو٢)
٧: ٩) 
 ؛٢٠:٢٧بخر٦

 ٢٣:٣٠تخر
 ١٤-٦و٤:٢٨ثخر٧
 ؛٤و٣و١:٣٦جخر٨
 ؛٤:١٠؛٦:٤ال

 ١:٩؛ءب١٢:٢١
 ؛٤:ه٢٩؛حخر٢و
 ؛١٣:٦مل١
 ؛١٦:٦كو٢)

(١٣:٢؛رؤ٦:٣ب

 ؛٩-١:٣٧خخر١٠
 ٤:٩؛ءب٣:١٠تث
 ؛٢:٣٧دخر١١
 ٤:٩ب

؛٦:٤ذءد١ه
٨:٨مل١

العهد تابوت

 الئنعر، خشب يئ تابوكاخ ))فتصنعوبى
 وصفًا، درغ وغرصه وصفًا، ذراعائ طوله

 بذلهب ويعشه وصفًا. ذرع وارؤغاغه
 وتصع دفئيه، خاح ومن، دالجل منه ٠دقئأ
 لذ وئسلئ١٢ حواليه. ذلهبد٦ين إكليأل عل
 طى ويجفلها ذلهب، ينه حلقام أربع

 حلعتاتي، الواجلو جايؤه طى ٠ األربع قوائمه
 وصثع حلثتائ. الغاني جاسه وطى

 وكفئيهما الئنطو خشب يئ غضوين
الحلقام في الغضوين ورذجزًا بذلهب.

 بهما. الثابوت ليحفل الثابوم جاسي على
ال الائبوم. حلقام في العضوان قبئىذ١ه

 األصحاحات في األسامي اإلهتمام إذ ؟٨:٤٠-١:٢ه
 مركزي ة عباد مكان** وبنا، تصميم على ينصت الختامية
 إعطاؤهم تم أرضهم، على لالستيال، استعدادهم وفي لالة.
 ولمع والعومؤة، الفرددة حياتهم لتنظيم الشريعة نظام

 ومن اآللهة تعذد من ولالحتراز ،والغريب الفقير استغالل
 فقد ال، أم ضروأل االحتراز هذا كان إذا أثا السة. العبادة

 وإذ هذا، (.٣-ه١:٣٢) الذهبى العجل حادثة فى ذلك تسن
 الله، أعطاه والذي األجتماع خيمة حول المعصل المخئط

 خيمة بسه بنا، اي وجود إمكانة حول تعاش كزًا يلغي
 من نعها تحمله القبائل كانت ما دشمه أئها أو ،االجتماع
 حلها فى ترافقها كاتت التى اللهتها، صفيرو مقادس

 سئم وقد الله، من هو إدا، االجتماع خيمة فمنشا وترحالها.
عب ؛٣٠:٢٦ ؛٤٠و ٩: ٢٥ )رج خاص بإعالذ بموى

 فرضه الشعب ننح لقد قلبه. حيثه مئ كرح يئ تقدمة ٢: ٢٥
 عبادة مركز بمشروع إرادته، وبملء ،شخصيا ليساهم
 لبنا، الالزمة والعناصر المواد تقديم طريق من وذلك لالكة،

 يتصؤر وقد عنصرا. ١٤ من تتكون كانت والتى الخيمة،
 بيوت من أصال أتت التى المساهمة نسبة ،هنا اإلنسان

 إسرائيل بنى أيدي إلى وصلن قد كات والتى المصرين،
 الشب اسجاني (.٣٦و ٣٥: ١٢ )رج ساشر؛ خروجهم قبل

 من المزيد تقديم عدم إليهم كبحا أن إلى وحماسة يفرح
 بعد حصل مماثل لتةأمر (.٧-٣:٣٦ ؛٢٩-٢١:٣)ه الهبات

 اليكل لبنا، تقدمات داود الملك طلب حين ،عنة قرون
(.٩-١:٢٩ اي١)
 هذه إنتاج كان وترمز. وأرجوان وأمساجيوني ٤:٢ه

 فاألسمانجونى :الحيطان صباغة بوطة يحصل اإللوان
 الحلزون من واألرجوائ التحار، مئ األزرق( )أي

 أجسام ومن المسحوق البيض من والقرمزي ،الملؤن

 إنتاج وإب هذا، النباتات. ببعض تلتصق كانت معبنة ديدان
 على يدأل مختلفة، طبيعية مصادر من متعددة صبغات

 .والنسيج القماش في التقنؤة الخبرة من متقدمة درجة
 الكيان صناعة في المتيازها شهرة، لمصر كانت .وبومى
 عن كته الضوف إزالة بعد ئخئزة. كباش جلود :ه٢ه)بوص(
 المراكشي. بالجلد شجييا يصبح صبغه ثم ومي الجلد،

 رائحة ذو طويال، يعيش قاس خشت إنه .ستعل وخشت
 يعتبر وكان .العك، من تحفظه بمادة ومطلى ،صحراوي ،طيبة
 جزيرة شبه في بكثر؛ توافر وقد الخزائن، لصناعة مالئائ
.سيناء

 تاريغ في العربية الجزيرة ثبه ابتهرت .وأطياب ٦:٢ه
 .تصدرها كانت التي األئلياب بتبرع ،كله المقدس الكتاب

 وهو كريم، شبه حجر أنه أحيادا يعثعد جع. حجارة ٧: ٢٥
 شيائ ،شلن دون كان والذي ،المصرين لدى معروف إساج

 حجرا السبعيسة الترجمة اعتبرته إسرائيل. بنى لدى لوائ تأ
مصري(. )زمرد أخصر كريائ
 الفعق من مشتى اسم الشهادة خيمة إن .ألسكئ ٨: ٢٥

 حضورا؛ مكان سيكون ٠ذا٤ تماائ يتال؛م وهر ، ))يبكن((
 هذًاك ومن ،الكرو.ديم خ سوفكوئ لله1 وحضور شعبه. مع

(.٢٢ )ع- موسي مع سيتكتم
 أسما، خمسة ،لخمسة١موسى أسفار سجل املتكن. ٩:٢ه

 أو مقدس مكان إلى إشار؛ ، ))التعدس(( (١ :للمسكن مختلفة
 مسكن إلى إشار؛ ))الخيمة(( (٢ ؛المقنس الموضع أي مغرز،
 ))يسكن((، فعل من ))المسكن(( (٣ للتقويض؛ قابل موثت
 (٤ اخرى(؛ أسماء إلى )إضافه الله سكنى -مكان إلى إشار؛
 .الشهادة(( ))خيمة وه( ؛ االجتماع(( خيمة أو الجماعة ))خيمة

 لتنقية كافيه األيام تلك تكنولوجيا كانت نقي. ذهب ١١: ٢٥
الذهب.



١٩٢ ٢٥ اخلروج
 ر السهاد اليابوم في ودفع ٠ينها سرعان

٠ أعطيك التي

التابوت غطاء

 طوله دقى ذهب مئ ن غطاة وتصع ))١٧
 وكع١٨ وبصغًا، ع ذ وغرشة وصفًا، ذراعائ
 عتى تصتئيما حراحله ضنغه ذلهب. من كروين
 على واحذا كرو؛ فاصع١٩ ٠ الفدخ عرؤي
 مئ الطرف عتى آحن وكروتا هنا، ص الكزز
 عتى الكروين تصئعوأل الغطاخ بئ هناك.
 أجدختهما بايقين الكروبان أويكوزًا طرفيه.

الغطا، عتى بأجبحهما فوق، إلى
 الغطاخ ئحؤ اآلخر. إر واجد ض ووجهالهما
 عتى العطاء وقجقلش٢١ الكروين. وجها يكونًا

 الئهادن تصع التابوم وفي فوق، بنه اليابوم
 وأتكائً هناك بك جئبعض٠أ وأذا٢٢ أعطيك. التي

 الكروس دين من الغطا؛ على من معلثآ،
 به أوصيك ما بكل الئهاذة، تابوم عتى اللذش

إسرائيل-- بني إلى

 ؛٣٤: ١٦ دخر ١٦
 ؛٢:١؛تث.١٨:٣١
 ؛٩:٨مل١؛٢٦:٣١

 ٤: ٩ ب
 ؛٦:٣٧زخر ١٧

 ؛٧:٨ مل ١؛ص ؛٠*

؛١٨: ٢٨ ي1١

 ؛٣٤: ٢٦ حر ؛١

 ؛٢٠:٤٠
 ١٦:٢صخره

 ٤٢:٢٩ضخر٢٢
 ؛٣٦و٦:٣٠؛٤٣و
 ؛٤:١٧؛ءد٢:١٦ال

 ؛٨٩:٧طخد
 ؛٤:٤صم١
 ؛٢:٦صم٢
 ؛١٥: ١٩ مل٢

 ؛١:٨٠مز
١٦٠٠٣٧ اش

ظخر٢٣
 ؛١٦-١٠:٣٧

 ؛٤٨:٧مل١
 ٢:٩؛ءب٨:٤أي٢

 ؛١٦:٣٧عخر٢٩
 ٧: ٤ عد
 ؛٣٦:٣٩غخر٣٠
 ٩:ه-٢٤ ال ؛٢٣: ٤٠

 فخر٣١
 ؛٢٤-١٧:٣٧

 ؛٤٩:٧مل١
؛٢:٤زك

الوجوه خبز مائدة

 طولها الئنطو حسب ونه مائذًا- وتصع))
 وصفًا. ذرع واريغاغها نرغ، وغرشها درعان،

 يئ إكليأل لها وتصع مع، بذلهب وقعئيها٢٤
 شبر عتى حاحبا لها وكفع ٠حواليها ذلهب

 ذهب مئ إكليالنم جبها لحا وتصع حواليها،
 ذلهب، من حتفام أرتع لها وكع ٠حواليها
 لعوائمها التي األرتع الروايا على الحتقام وتجفل
 يوائ ائحتقائ تكوزًا الحاجب عنن األق.
 من الغضوين وكفع٢٨ المائذة. لخمل لفضو
 بهما فلقل بذلهب، ودعئيهما الئنطو خسب

 وكأساها وصحوئها صحانها وكفع٢٩ المائذة.
 مأ ذهب مئ ٠بها يسكت التى وجامادهاع

 الوجوغ خبز المائذة على وجفل ٠تصثعها
دائتا. أمامي

المنارة

 غقل ٠مأ ذلهب مئ ف تنارًا وتصع ))٣١
تكون وساقها. قاعنثها الفنار؛، قصع الؤترالمة

 اللذين الحجر للؤلحى التسمية هذه إذ الشهادة. ١٦:٢ه
 ئفئر التابوت، داخل والمحفوظين العشر، الوصايا يحويان

 كما (،٢٢ )ع الشهادة(( ))تابوت أيائ بدعى كان لماذا
 أو ))المسكن(( كته البناء تسمية مناسبا كان لماذا ين

 كل سيد عهد تابوث )) التسمية إذ ٠ة(( الشهاد خيمة ))
 (٣:٣ه أي٢) العدس(( و))تابوت (١١:٣ )يش األرض((

متبادلتين. تسميتين كانتا
 حيث المكان أو ،التابوت عطا* إنه ذهب. من عطاة ١٧: ٢٥

 فوق المجد سحابة شكينة ين .الكثارة تحصل كانت
 الغطاء كان التابوت، داخل الشريعة ولوحى التابوت،

 وشريعته الله بين استقر الذبائح فدم بالدم. المرشوش
الئثغكة.

 مالئكين، كائبن. ثكل على إنهما الكروش. ١٨:٢ه
 التابوت. يغطى والذي ذهب، من الذي بالخطاء تلتحمين

 ،التابوت من طرف على واحد كل يرتفعان الكروبان وهذان
 وتنتشر ترتفع أجنحتهما أن اكما اآلخر. أحدلهما ويواجهان

 الله مجد مع يترافقون الذين والكروبيم قوس. شكل على
 حيكتًا (،٢آ—١:١٠ حز )رج حضوره ومع العظيم،
 األقداس ودس حجاب وعبى ،الخيمة ستابر على أشكالنم

 شعبه. مع الله حضور مكان هو ،ثذا ألن (،٣١و ١:٢٦)
 صم ١ ) الله عرش حاملي باعتبارهم المقنس الكتاب وظهرهم

 )تك الحياة وشجرة عدن جئة وحارسي (،١٦:٣٧ ؛إش٤:٤
٢٤:٣.)

 اثني من مؤلفه ،أسبوع كل عجة ئعمل .الوجوه خز ٣٠: ٢٥
 الناحة في المائدة على ووفع الخبز، من رغيثا عئز

 أيصا هى كانت ،المائدة هذه وأوعيه .العدس من الشمالؤة
 لم لمدا، حضرته( خبز و)) (.٢٩ )ع النقي الذهب مى مصنوعه

 كان الذي الطعام نقيض على ،إسرائيل إله إلطعام يوضع
 بأ؛ لالعتراف وضح بل ،الوثنؤة والهياكل الصواح في يوضع
 الرب عين تحت باستمرار محفوظين كانوا سبطا خز االثنى

 الخبر هذا يأكلون ست كئ الكهنة وكان والحافظة. السانرة
 خبز غرف وقد (.٩:ه-٢٤ )ال الخدمة أثتاه القدس فى

 النازل الخبز هو الذي المسيح يسوع الربًا إلى يرمز أنه الوجوه
(.٣-ه٣٢:٦)يو السماء من
 ومقابل ،القدس من الجنوة الجهة في تقوم المنارة. ٣١ : ٢٥

 لوز شجرؤ شكل على مزخرفة منار؛ ، الوجوه خبز مائدة
 ًا القدس فى يخدمون الذين للكهنة قتير كانت هذه مزجرة.

 ال ؛٨-و٧:٣٠ ؛٢١و ٢٠:٢٧) الله إرشاد وبحسب
 المدارة جعل على الحرص من ال كان (،٤-١:٢٤

 كذلك، تنطفئ. كيال النقى الزيتون بزيت مليئة باستمرار،
 النور هو الذي ،المسبح يسوع الرمي إلى ترمز المنارة كانت

(.١٢:٨ ؛٩-٦: ١ )يو العالم إلى اآلتي الحقيقى



١٩٣
 ١٩:٣٧ىخر٣م

 ٢٢-٢٠:٣٧ذخر٣٤
 ؛٢١:٢٧لخر٣٧

 ؛٤و ٣:٢٤؛ال٨:٣٠
 ؛١١:١٣أي٢

 ٢:٨مءد
 ؛٩:٢نخره٤٠

 ؛٤:٨؛ءد٣٠:٢٦
 ؛١٩و١١:٢٨أي١
:ه(٨؛)ب٤٤:٧ع

٢٦ الفصل
١٩-٨:٣٦أخر١

١٤:٣٦بخر٧
 ٧:٣تخره١٤
 ١٩:٣٦؛٢٣و

٣٤-٢٠:٣٦ دخر ١٥

 سغب وسى مبهاه وأزهارها وعجرها كأسادها
 دالث الواجد جانؤها مئ ٠جاسها مرخ خارجة
 سقب قالث الغاني جايها وورح تناوؤ، سقب
 كأسام ثالددق الواجدة اشبه فى٣٣ ٠شاته
 قالث الغانية اشبة وفى ورهر بعجزؤ لونوئ

 الشى إلى وهكذا ورهر، بفجزة لونده كأسادى
 القنان؛ وفي القاذة. مئ الخارجة الثقب
 وتحت وأزهارها. بعجرها لونده كأسام ك أربًا

 ينها الئعبكين وتحدى عجزة، ينها الئعبلين
 الشى إلى عجزة ينها الئعبسن وتحت عجزة؛
 غجرها تكودًا ٠ القنان؛ يئ الخارجة اشب
 ذهب يئ واجذة جراحلة جميعها ٠ينها وسقبها

 شرجها فيصقذل سبقة، خرجها ونصع دعيًا.
 يئ وتنافشها وتاللها٣٨ ثقابلهام. إنى خ ليضي
 مع قصع دقى ذهبج وره س٣٩ ٠دقي ذهب
 عز فاصثعها واظز٤ األواني* هذو جمع
الجبل. في لك أظبز الذي يثالها

االجتإع خيمة

 وذك ستونى مبروم بوص ٢٦

 ٠ تصثفها حاذق حائلئؤ صنك بكروبيم وفريز.
 ذراعا، وشرون قماز ؛الواجن الئثه أطول

 واجذا فياشا أذع* أرع الواجذة السعة وغرض
 اللعق يئ خمس دكودًا الئعق. لجميع
 بعشها سثق وخمض ببعض، توصول بعشها

 سائنجونى وجح غرى وقعكع ببعفي. توصول
 مرآ الئزفب في الواجذة السعة حاشية على

 حاشية في تصع وكذللى الواجد. البوصل
 هحمسيئ اليق. -المؤصل يئ الئؤفئة الئئة
 غرذة وحمسيئ الواجذؤ، السعة في تصع غروة

 كاغ. ٣٤ بادل ما الوزنة ثرن وزنة. ٣٩:٢ه
:ه.٨رجءب٤٠:٢ه

 من إآل لبري يكن لم السفق هذه لجائل إذ شقق. عشر ١ : ٢٦
 من المؤنف واشيك، الواقى الخارجى فالغطا الداخل،

 بخفي كان ، (١ ٤ )ع والعقير الكباش وجلود مغزى شعر سيائر
.يدخلون الذين الكبنة خال ما الجمع عن الثقق
للستائر الذي الزائد الطول إذ ئئ. نغرة إحدى ٧:٢٦

 ٢٦ ،٢٥ احلروج
 المؤصل في الذي الئثز حلزفب في تصع

 لبعض. تقابل نعشها الثرى تكودًا الغاني*
 وتصل ذكب، يئ شظاظا خمسيئ وصع
 فيصيز باألشظة. ببعض قعظؤما الئثثر
واجذا. القسكئ

 ب حيقه يعرى سعر يئ سععا ))وتصع
 ٠ تصثعها سعة عشرة إحذى القمدكن. على

 وغرض رعا، دالكون الواجن؛ السعة طول٨
 لإلحذى واحذا فياشا أذع. أرع ابوحذة السئة
 وحذها، الئعق يئ حلائ وقصل سعة. غشزة
 السايسه السعه وتثنى ٠وحذها الئعق يئ وسا

 على غرن؛ حسيئ اوقصع ابحينة؛* وجه في
 المؤصل يئ الئذفئة الواجن؛ الغثة حاشية
 يئ الغثة حاشية على غروة وخمسيئ الواجد،

 وهين ٠*الغزى فى ج١ ودجئ فطس، شظافويئ خمسيوز وزا ٠ ابانى الموصل

 الفاضل الئذلى وأتا١٢ واجذة. فتصير الحيته
 المؤصلة السعة يصفح الحيقه، سثق يئ

 واألرع١٣ النسكي. مؤلم عر فقذلى الغاضن،
 طول في الفاضل من هناك، ورح وألرع هنا وئ

 جايبي على تلالن تكونائ الحيقة، نثق
 وصع لئغطيبه. هناليًا ويئ هنا يئ النسكي

 تخئئ، ياش لجلود وئ للحيقه ت عطاة
فوقًا* ٠ون قحمن لجلود وئ وغطاء

 حسب يئ دللقسلم األلواح ))وتصع
 أذع، عثر التوح طول١٦ ٠فاجث الشعر
 ولتوح١٧ ويصفح. ذرع الواجد التوح وغرض
 هكذا باألخزى* إحدالهما تقوة رجالز الواجد
 األلوح ونصع ٠ القسكئ ألواح لجمح تصع

 دحؤ الجنوب جهة/ إلى نوحا عشريئ للتسكب
نخت فصة يئ فاعذة أربعيئ وقصع ٠ الديمن

 قدام ومن خلف من للمسكن عطاة لكونه ،تضاعف الخارجؤة
٠(١٣-٩ع
 الستائر منه تتدر كانت الذي اإلطار إذ ٢٩-١:ه٢٦

 الدقيقة. اإلرشادات بحب أيثا غمل الخارجية، واألغشية
 بوضرح. ظاهرة كانت ونقله المسكن حمل إمكانية أن كما

 يفكك المسكن كان ،البرئة فى التجوال مذة كل فطوال
.نفسها بالسرعة بصب كمآكان ،للقل ويتجيز ،مسرعة



١٩٤ ٢٦ اخلروج
 قاعدتان الواجد اللوح يحت لوحا* العشريئ
 لرجليه* قاعذتائ الواجد اللوح وتحت لرجليه،

 الئمال جهة إلى /الثاني النم ولجاذب٢٠
 ٠فئة مئ لها قاعده وأرقعبئ٢١ ٠لوا عشريونآ

 الواجد اللوح وتحتت قاعذتائ، الواجد اللوح تحت
 تصع الغرب ئحؤ الندنكب ولمور٢١ قاعذتائ.

 النغب لزاودكي لوحيب ودعبع * ألواح سمه
 أسفل* وئ وجس ثز ويكونائ المؤخر، في

 إلى رأسه إلى وجس ثز يكوناز سواؤ وعلى
 يكونائ ٠لهليهما يكون هكذا الواجدة. الحلعة

 مئ وبوعدها ألواح، دمانقه فككون٢ للؤاودثيب*
 الواجد اللوح تحدكه هقاعذه* عشره سمغ وصه

قاعذتائ* الواجد اللوح وتحت قاعذتائ،
 الشنطر، خشب مئ غوارخئ وتصع ))٢٦

٣٣:٣٦جخر٢٨

؛٤و.٩:٢حخره٣٠
 ؛٣٢:٣٩؛٨:٢٧

 ؛٤٤:٧؛ع٤:٨ءد
 وه(٢:٨)ءب

 ؛٢١:٢٧خخر٣١
 ؛٣٨ -٣:ه٣٦
 ؛٢:١٦ال
 ؛١٤:٣أي٢

 ه؛١:٢٧ت
٢:.١؛.٣:٩ءب

 وخممئ الواجد، النسكب جادب أللواح حمتا
 وخمسئ الثاني، النغب جادب أللواح غوارئ
 دحو المؤحر في النمغب جانب أللواح غوارئ
 األلواح وسطر في الوسقى والحارمة ٠ العرب

 األلواح وئثئي ًا الئزفؤج* إنى الغربي من تنفذ
 بيوى ذهب مئ حلقاتها وتعبائ بذلهب،

 ودقيم٣ ٠بذف الغوارخئ وقعئي للغوارض،
٠ الحبل في للة أظهرح الذي كرسيه النمغئ

الحجاب

 وأرجوائ أسمانجونى مئ ججاباخ ))وتصع
 يصثعه حاذى حائلئؤ ضنغه تبروم.* وبوهي وقرمز

 سنطو مدع أعوذ؛ أربعة على ونجظ ٢ بكرضًا*
أردع على ذهب* مئ رززها ٠ بذلهب معفاة

الداخلبة الستائر تصميمه في يشبه الحجاب هذا ٣٤—٣١ : ٢٦ التحذير نسمع (٤٠ :٢٥ )رج جديدة مؤ؛ مزسبه. ٣٠ : ٢٦
وقدس ،القدس إلى الخيمة قم وقد ، (١ : ٢٦ ح )رج للكخمين شيء يترلث لم . حذافيره بكل المثال الباع بضرورة
.االقداس . الصفع مهارة مدى عن النظر بصرف ،البثري

|||ل|ح:ا!|

 يمكن حيث المكان اإلحتماح خيمة حبانت
 ))خيمة التعبير يشير واحيانا شعبه. مع الله

 القدس تثمل التي الخيمة إلى االجتماع((
 بستائر كفئى كانت التى األقداس وقدس
 إلى أخرى أمكنة في تشير ود .مطرزة

 المفصول الرواق ذللث في بما .كله المجزع

. قائمة الخيمة حيث بستائر

 الرؤية بغية الخيمة تكبير جرى .العبادة في يستخدمونه بنوإسرائيل كان الذي الخيمة أثاث مواضع الرسم هذا سن
الواضحة.



٢٧ ،٢٦ الخروج ١٩٥
 تحمئ الججادئ وقجغل٣٣ فئة* من فواعت

 تابوث الججاب داحل هناك إلى جل ويد األشفئة*
 العدس بين الججات لحكم صالو الئهاذؤد،

 تابوم عتى الغطاءر وكجغل٣٤ ٠ن األقداس س وقل
 المائذؤذ وكضع األقداس* قدس في الئهاد
 عتى المائذة نقايل والغنازؤس استجاب، خايخ
 عتى ويجفالالمائذة دحوالسس، الفسكب جايب
٠ الئمال جايب

السجف

 من الحيفه لغدحل سجعاض ))وتعبع
 صنعه مبروم وبوص وقريفي وأرجواد أسمانجونى

 مرخ أعمدة; للسجبءخمحأ وكصتع٣ الغرار*
 وتسبك ذلهب، مرخ ررزها ٠ بذلهب وكعسيها سنعر

تحاس. بن دواجن خمس لها

المحرقة مذبح
 الثنعر، خشب مئ أ الغذي )وتصع

 خمس وغرنه أذع، خمس طوله
 دادث وارتفاعه الغذدح* يكوذ مردائ أذع*
 منه األربع* روايا؛ عتى قروته وكصثع٢ أذع*
 قدون؛ وكصئغ بتحاس* وكثئيه قروة، تكوة
 ٠ وتجاور؛ وتناسله وتراث ورفوثة زماد لرفع

 لة وكصثع ٠ لحاس مرخ تصثفها آنسه جميع
 عتى وتصنع دحاسرًا، يرخ الئفكة ضنغه سباكه

 أرغة عتى دحاس مرخ حتقام أري الئفكة
 يئ الغذي حاجبًا تحمئ وجفتها * أطرانه
 ٠ الغذبح تصف إلى السكه وتكون أسعال،

 دخر٣٣
 ؛١٦-١٠:٢ه

 ؛٢:١٦؛ذال٢١:٤٠
٣و٢:٩ءب
 رخر٣٤

 ؛٢٢-١٧:٢ه
 :ه٩؛ءب٢٠:٤٠

 ؛٢٢:٤٠ذخر٣ه
 ؛٢:٩ب

 ٢٤:٤٠سخر
 ٣٧٠٠٣٦ رخر ٣٦
٣٨: ٣٦ صخر٣٧

 ٢٧ الفصل
 ؛١:٣٨أخر١

١٣:٤٣ حز

؛٤٠:٢بخره٨
 ؛٤٤:٧؛ع٣٠:٢٦

 :ه(٨)ءب
 ٢-.٩:٣٨تتم٩
١٩٠٠٣٨ دخر ١٧

 خشب ليرخ غضؤيب للفذبح، غضؤيب وكعمثع
 فى غضوا؛ وكدحال ٠ بتحاس وكعئيهما الثنعر

 الغذي جايؤي عتى الغضورز فتكون الحلقام،
 كما ألوح، وئ تصتعة ئجوقا٨ يحنئ* حيتما
 ئصتعوئة* هكذا الجيل في للئ ب أكلهز

الخارجية الدار

 الجنوب جهة إلى ٠الفسكب دارت وتصنع))
 ذرع يقه تبروم بوص بنه أستار للذار دحوالئيتب

 عشرون: وأعيذكها ٠ الواجذة الحقه إلى طوأل
 األعينة رزز ٠ كحاس ليرخ عشرون وقواعدها
 الئمال حقة اى وكذلك١١ فصة* ص وقضباكها

 وأعيذكها طوأل* درع سه أستار العلول في
 رزز لحاس* وئ عثرون وقواعدها عشرون،
 الذار غرغرة وفى فصم* وئ وقضبابها األعينة

 أعيذكها ٠ذراعا خمسون أستار الثرب حقة إلى
 حقة إلى الذار وغرخى غشر* وقواعدها غشر،
 وخمس ٠ذراعا حمسون اللروى دحو الغرق
 الواجد* للجايب األستار مرخ ذراغا غشزة

 الغاني وللجايب١ه قالن* وقواعدها قالدة أعيذكها
 كالكه أعيذكها األستار* وئ ذراعا غشزة خمس

 عثرون سجفًا الذار ولباب ٠ كالث وقواعدها
 وبوص وقرور وأرجواد أسمانجونى وئ ذراعا

 وقواعدنا اردفه، أعيذكه الغرار* ضنغه تبروحذ
 ورخ قضبان حواليها الذار أعينة لكال١٧ي٠أرتع

 ٠ث كحاس ورخ وقواعدها نصه، ورخ رززها فئم*
 خمئدون وغرضها درغ، وده الذار طوال١ً

 من خلو وهو ،حجاب أو أخرى ستارة إنه سجفا. ٣٦:٢٦
 الدخول طريق ليحجب ومع وقد ،المطرزة الكروبيم صورة

القدس. إلى
 التجهيزات، من األكبر الجز؛ المذبح كان املذبح. ١:٢٧

 ١ ٠و :تجد ٤ )ال المحرقة(( ))مذبح باسم كذناث عرف وقد
 لكى أعذ وقد المسكن. دار فى فكان موضعه، أما (؛١٨و

 عتاد سائر إلى بالسبة الحال هى كما اإلرتحال عند ينثل
.(٧و ٦ )ع العصي بواسعلة ينقل وكان ،المسكن

 من مصنوعة أيثا أكانت:كتها وأدواته المذبح أواني إذ٣٠٢٧
الذهب. من وليس اتحاس
المستطيلة السكن دار قيامات إذ املسكن. دار ٩٠٠٢٧

 .قد المسكن، حول واألعمدة بالستائر محاطة كات بتي
 م(.٢٢ه, والعرض م،٤ه الطول ؛١٩-٩ )ع بدئة أعئيت
 يكفي ط م،٢,٢ه الطول، من الداخية الستائر وكانت
 أنا (.١٨ ع الداخلية المسكن دار من جر كئ إلخغاء
 من بحره يعم فلم ، الله سكنى مكان دار إلى الدخول

األخرى. الدور
 لطريق بادا سئل التي الشارة لون الذار.كان ولباب ١٦: ٢٧

 بالدار تحيط التي الستارة لون عن يختلب الدار، إلى المدخل
 هذا لدخول واحد طريى ثئة كان أنه الواضح فمن المستطيلة.

 على الدليل يفع أن الله اختار حيث ،جدا الخاصل المكان
شعبه. مع ه سكنا



١٩٦ ٢٨ ،٢٧ اخلروج
 بوص مرخ أذع خمس وارتفاعها فحمسون،

 أوانى جمع ٠دحاس مرخ وقواغذها تبروم؛
 أوتادووجمع وجمع خدتبه كل ني التسكن

٠ لحامي مئ الذار أوتاد

المنارة زيت

 إنبلق يعدموا أنه إسرائيل نني تأثر وأنمح ))٢
 إلصعاد للشوي ئقائ ترضوض ج زيتون نيت

 خارج االجبماع، حيته في ٢١ ٠دائنا المئرج
 هارونًا ئرئئهآ ،الئهاذؤ أها؛ الذي ح الحجاب

 ٠الربح أما؛ لضباحخ١ إنى المساخ من وتنو
إسرائيل. يي ورخ أجيالهًا في ذهرئه د فريقة

 كهنوتية ثياب

 يئ معن وتنبه أخالق هاروأل؛ إنبلق ))وقرت٢٨
 هارون ٠لي ب لئكهن إسرائيل يي ييز

 هاوئ* تنى وإيثامازث ألعازان وأبيهوت نادات
 للتجد أخيتق لهارون معذسنه ثباتاح واصع٢

 الذيزًا العلوب حغماؤح جمع ودكال٣ً ٠ والبهاخ
 هارئ ثيات نصتعوا أن جكته، روح تألمًاخ
 التى الغيات هى وهد ٠لى ليكفئ لقديسه

 تخر؛ ن وقميس د وه ن ورداة غدر يصتعوئهاة
 لهارئ شه معل ثباتا فيصئعئ ٠ ص ويطعه وعماته
 الدفقت يأحذون ًا٠.هوغ لي ليكؤئ ولبنيه أخيلق

 ؛٢٨و٨: ٣جخره٢٠
 ٤-١:٢٤ال

 ٣١٠٠٢٦حخر٢١
 ؛٨:٣٠؛خخر٣٣و

؛٣:٣صم
 ؛١١:١٣ اي٢

 ؛٩:٢٩؛٤٣:٢٨دخر
 ؛٣٤: ١٦ ؛١٧:٣ ال

 ؛٢١:١٩؛٢٣: ١٨ صل
٢:ه٣٠ صم١

 ٢٨ الفصل
 ؛١٠:٣أصد١

 ؛٦:٩٩؛بمز٧: ١٨
 ١:٢٤؛ت٤ءبه:

 ؛١:١٠؛ال٩و
 ؛٢٣٠٠٦ خر ث
 ١٦و ٦٠٠١. ال
 ؛٢٩و ٥٠٠٢٩ جخر٢

 ؛٣١-١:٣٩؛١:.٣١
 ٣٠و ٩-٧:٨ال
 ؛٦:٣١حخر٣

 ؛٣:٣١؛خخر١:٣٦
 ؛٣١و ٣٠٠٠٣٥

 ١٧: ١؛أف٢: ١١ إش
 ؛١:ه٢٨دخر٤

 ؛٦:٢٨دخر
 ؛٣١٠٠٢٨ دخر
 ؛٣٩:٢٨ ذخر
 ال٠د١سغ

 ؛٧-٢:٣٩شخر٦
!٧٠٠٨١ 
 ٢٧:٣صخره٩

 رتك ١٠
 ؛٢٤:٣٠-٣١:٢٩

 ١٨-١٦:٣ه
 ٣:ه٣طخره١١
 ٢٩:٢٨ظخر١٢
 ؛عال٧و ٦٠٠٣٩ ؛٣.و

 ه؛٤:٣١؛ءد٧:٢٤
 ؛١٤:٦؛زك٧:٤يش

 ٢٤:١١كو١
٢١٠٨: ٣٩غخر١ه

والبوس* والقرور واألرجوان واألسمانجونى

الرداء

 وأسمانجونى ذهب مئ ض الردا؛ ))فؤصثعون
 حائد صنعه تبروم وبوص وقرمز وأرجواد

 عرقو فى توصوالذ كبنا له يكوند٧ ٠حاذق
 ينه يكوزًا طيه الذي فذو ورار لتمصل*

 وبوص ورز وأسمانجوئ ذف ٠من كضنفيه.
 عنهما وسعس جزع صحجرئ وتأحذ٩ تبروم.
 طى أسمائهًا ين اسئة إسرائيل. بني أسما؛
 الخجر طى السؤالباقيئ وأسما؛ الواجدة الخجر
 ط رعاش ضذغة١١ ٠ًاض٠وئاليد حشب الغاني

 طى التجزيز فعس الخاش كس الجحار
 بعلوقيز نخاعين إسرائيل* تني أسماخ حشب

 كتعوز طي التجزيز وبثع تصتثؤمًا. ذلهب مرح
 فيحجالظ إسرائيل* ليي تذكار حجري الرداع
 لألذكارع* كتعيه طى الربح أما؛ أسماغقًا هاروزًا

 ضه وسلسقيز ذكب، ص عوقيز وقصئلخ
 الغفر، ضنقة تصدعهما نجدولثين ٠دقيؤ ذلهب

٠الوئقيز في الئبغائر سلسلي ويجفل

المدرة

 حادى حائليؤ صنفة ٠ قضاؤ غ صد ))وتصع
وأسمانجونى ذفب يئ تصثعها. الرداع كضنفه

 الصافى، الزيح إذ قيا. مرضوض زيتون نيث ٢١و ٢٠:٢٧
 ،ينضح لائ الذي ،المرحوض األخضر الزيتون من المسثخرج

 الشعب على وكان الدخان. من خالو شبه ضوعا يعطى كان
 الكهنة ولفيت* الكننة لرئيس ،لإلضاءة الدائم الوزد توفير

القدس. في معه الذين
 ابتد فى العبارة لهذه المغث التكرار إذ ىل. يكفئ ١٠٠٢٨
 على السديد رظهر الكهنوة هارون ياب حوية ،الكالم
 هارون أبتا-* أن كثا الديسة. االبة حياة فى الذور هذا أهمؤة
 النعل ؤسم وقد .تأسس الذي الكهنوت هذا من حزكا كانوا

 المجموعة تتألف حبث ،مجموعتين إلي هارون أبنا-* الجري
 استهتارهما بسبب ماتا اللذين وابيهو ناداب من األولى

 هارون الله اختار وقد (.٢و ١:١٠ )ال الله بإرشادات
 ولم ،إسرائيل كهنة ليكونوا ،الوي سبط إلى إضافة ،ونسله

 الشريعة حددت وقد المنصب. لهذإ أنفسهم يختاروا
 وي الذبائح وتقلهم العبادة لجهة إذ ،بوضوح واجباتهم
 األخ بعالقة أو الثرد، بالعابد عالقتهم لجفة أو المسكن،

بالله. الميثاإلة

 من لتريع الكهنوت ثياب صئنع لقد والبهاء. بلمجد ٢: ٢٨
 فذة، شحصؤه بزهو، هارون معلنة ووفيفته، الكاهن مقام
 هذا كان ))تقدة((. ثيابا فكانت الخاصة، الوساطة بدور ليقوم
 ببني الخاص القديم العهد كبنوت نظام في اللبامي من النوع

.النعب عائة عن الكهنة تمبز فارقة عالمه إسرائيل،
 إرشادات فى إشارة أول هذه ت٠كا القلوب. حلكماء ٣:٢٨

 حكمه برح تعسين، رجاأل يمال سوف الله بأن لموسى الله
.هذا البنا* مشروع في بمبارة يعملوا كي
 كان األقداس، إلى هارون دحل منمتا األفود. ١٣؛:ه-٨

 اللذين المنقوشين والحجرين التذكار كتفيه علي معه يحمل
عشر. االثنى األسباط يمئالن كانا
 على قش ،نمريائ حجرا عشر .-اثأ قضا صورة ٣٠-١:ه٢٨
 ي ي**و مى ،وزخربت ه لونت وقد ٠،السبط اسم منها كل
 صدرة أبا األسقاط. ألحل ابدت أمام السباعي هارون دور

 )ع منه تفلت ؛لئال بإحجام، األفود ءلي٢رعلت فقد القضا،،
يتكلم كمن األفود، عن الكالم يكون وبهذا آ(.نم١:٣٩و ٢٨



 ١٢:٢٨ىخر٢٩
 ؛٨..٨كال٣٠
 ؛٢١:٢٧ءد
 ؛٨:٣٣تث

 ؛٦:٢٨صم١
 ٦:ه٧؛ذح٦٣:٢ءز

 ٢٦-٢٢:٣٩لخر٣١
 ٣٠:٣٩مخر٣٦

 ؛٩:٨؛ال٣١و
٢٠:١٤زك

 دكونًا تبروم-صثثها. ص و وقريز وأرجواد
 سبر* وعرصها شبر طولهًا نثنيه، مرفه

 طفوئ أرتقه حجر ترصع نيها وعف١٧
 أصغر وياقوم أحفر عقيق ضفة؛ ججارؤ*

 بهرمانًا الغاني، والئئ١٨ي األول* الضفة د ور
 :الائلة والشفة ٠ أبهش وعقيق أزرق وياقوت

 الزائ؛ والشفة ٠ ولجقشت وغشهًا البز غين
 في دهب مطووه تكونًا ٠ وتشمب وجع ؤبرلجن

 بنى أسماع على الجحار وككون ترصيعها*
 الخام كئقش أسمائبز. عتى عسر اقى إسرائيلخ،

 سبكا* عشر لالنى تكونًا اسوه على واجد كاع
 قجدوله سالسل الخدر على ))وسثع٢٢
 على وكصع ثقى* ذهب وئ الغفر ضنقه
 الجاعفين وتجفؤًا ذنب، يرخ حلعفين الخدر

 األلهب صغيركى وكجش٢٤ الخدر* طرئى على
 وكجغزًا د الخدر* طرفي على الخلعقس فى

 الكوقين، فى االن الئغيرقين طرئى
 ددامه* إلى الرداع كبعي على وتجفؤما

 على وتصخما ذلهب ونه حلعئين وكصع٢٦
 جهة إلى التي حاشئبها على الخدر غرزؤ
 ذلهب، مرخ حلئس وكصع٢٧ داحل* من الرداع

 ونه أسعرًا ونه الرداع كثى م على وتجفلؤما
 الرداع* رار فوى يرخ وصله عنت قذاوه

الرداع حلقتى إلى بحلعئيها الخدرة وئريلآل٢٨

 لهاتين االشتقاقى المصدر إذ واشيم. االورمي ٣٠٠٠٢٨
 التى لألسياء المادية الطبيعة إلى بالنسبة وكذلك الكلمتين،
 شيئين أن واضح .نهائية بصورة بها الجزم بمكن ال ،يئالنها

 أساسؤا جزعا ثم من وأصبحا الخدرة إلى أدخال قد مفصلين
 وناه بارون حمل وقد الرسمية. الكية رئيس عالمة من

 إصدار بمعنى ))القضاء(( أي ، إسرائيل(( بني ))قضاء قلوبهم علي
 )ال الئغبير: هذا فيها يظهر التي فالفقرات القرار. أو الحكم

 ؛٦٣:٢ عز ؛٦:٢٨ صم١ ؛٨٠٠٣٣ تث ؛٢١:٢٧ عد ؛٨:٨
 يكون حين الربًا سؤال سحل التى والفقرات (،٦:ه٧ نح

 ؛٢و ١: ١ ض ؛١٤:٩ )بش األفون: البائ الكهنة رئيس
 أي١ ؛١٢-١٠و ٤و ٢٠٠٢٣ ؛٢٢:١٠ صم١ ؛١٨:٢٠

 هذين، إن (١ يلي: ما باستخالعس تسمح (،١٤*إ.
 اإلرشاد طلب في الكتة رئيس حئ يتغالن ،والقتيم االوريم
 الله إلى االقتراب استطاعته فى ليس والذي المعين، للقائد

بواسطة الله إلى يأتي أن بل-عليه موسى، فعل كما مباشرة،

١٩٧
١٠:٣٩فخر١٧

 ٢٨ الخروج

 الرداع، رار على لتكون أسمانجونى من بحيطو
 هارون أفتحمزًا ٠ الرداع عن الخدن؛ يرع وال

 دلبو على العضاع صدرؤ فى إسرائيبًا بنى أسماغر
 الرسمة أما؛ لألذكارق العس إلى دولو عنت
 األوريؤًا الثضاع صدره في وجفرًا ٠دائائ

 دخوله عنت هارون دلسو على لنكوزًا آك٠والئئي
 إسرائيؤًا بني قضاء هاروه فتحمزًا ٠ الرسمة أما؛
٠دائائ الرسمة أها؛ دلبو على

الرداء جبة

 أسمانجونى، منه كلها الرداع ل لجه ))وتصع٣١
 لعتحتها ويكوزًا وسطها، فى رأسها فتحه وككون
 يكوزًا للةع١كعتحة الحائلي* ضنغه حواليها حاشيه

 من رثانام أذيالها على وكصع ٠يثقد ال لها*
 لجوانيها، أذيالها على ير، و وأرجوالغ أسمانجونى

 ذهب لجلجال٣٤ً ٠حنواليها ئيتها ذكب وجالجزًامن
 الجئه أذيال على وئ، ذلهب حاش وا،

 ليسقع للخدنة هارون على فئكوزًا٣ حواليها*
 وعنذ الرسمة، أما؛ العدس ذخولوإلى عنت صوكها

يموت* لئال خروحو،

وامامة والقميص الذهب صفيحة

 ويعثرًا دقى، ذلهب ووخ حهم٦ضغي وتصع))
وكخغها٣٧ ٠ للرسمة(( ))ودس خابم؛ كش عليها

 يتلثاه الذي اإلعالن إذ (٢ الله؛ من الثقام الكهنوتى الجب
 أزمة، أو طارئة لمشكلة كحذذا توجيبا بعطى الكهنة، رئيس

 ئجيب أن تستطع ال مقدسة برعه أرتحئه يمكن ما تبخطى
))ال((. أو ))نعم(( كلمة من بأكثر

للكاهن. الخارجى اللباس إنها جثة. ٣-ه٣١:٢٨
 كان متحرك، معدنى غطاء إنه الذرع. كفتحة ٣٢:٢٨

. الحرب فى ستخدمونه المعرون
 )األجراس( الجالجل صوت إذ ذهلي. ض جالجل ٣٣٠٢٨

 ينتظرون للذين عالمة كاتت الكهنة، رئيس جثة أذيال على
 ما ،الرب أهام بخدمته يقوم الذي ممئلهم بأن القدس خارج

واجباته. متئائ الداخل في ويتحرك حيا، زال
 اإلعالن الرأس غطا، ختل لقد اسة. ٣٨-٣٦:٢٨

 وبهذا الربل، قدس أي الكهنوتية، والهيابة لبعبادة، األماسئ
 الله إلى اقترابهم أن ،واآلخرون الكهنة رئيس سذكر العمل
واحترام. مهابه بكل يتم أن يجب



١٩٨ ٢٩ ،٢٨ اخلروج
 إلى ٠ العماته عنى لثكون حبطوأسمانجونى عنى
 هارون، جفة عنى *ويكأل تكأل* العماتة وذام

 دنو شها يفة التي األقداس إثم هارأل فيحمزًان
 على وتكون أقداسهم* عطايا جمع إسرائيل،

 ورخر؛د٣٩ ٠الرميح أما؛ عهًا للرغماهـ دائائ جبهته
 ص، مرح العماتة وتصنع ص، مرغ اآلميش
 اشراز* صنفه تصئفها والبنعلئ

وسراويل وقالنس ومناطق أقمصة

 لهم وتصع أقبضه، تصع هارون ))ولبئيي٤
 ٠ والبهاع للفجد والسر، لفم وتصغ ،تنالق

 معه، وبنيه إياها أخالائً هارون ودليش٤١
 ودثذشهًا أياديهمًا، وتمألت ب، وتمتحهًا

 ث يم مرغ سراوين لؤم ويصح ٠لي يكفنوا
 ٠تكأل اآلخذين إنى الحقوين من القورة* لشتر

 إلى دخوهًا عتت وتنبه هارون عنى فئكوند٤٣
 ج الهمنبح إنى اقترايههًا عنن أو االجتماع، خيتة

 ويموتوا* إثائ يحبلواح لئال العدس، فى للخدته
 بعدو* مرح ولئسله له خ أبديه فريشه

 ؛٤٣:٢٨ داخر٣٨
 ٩:٢٢ ؛١٧:١.ال
 ؛١:١٨؛ءد١٦و

 (؛١١ه:٣)إش
 ؛٦-٤:٤حز
 ؛٢٩: ١ )ير
 ؛٢٩:٠٩ب

 (؛٢٤:٢بط١
 ؛٢٧:٢٢؛٤:١هـال

 ٧ه:٦ ؛إش١١:٢٣
 ؛٣:ه٣وخره٣٩

٢٩-٢٧:٣٩ 
 ؛٤:٢٨يخر٤٠

 ؛٤١و ٢٩ -٢٧:٣٩
 ؛١٨و ١٧: ٤٤ حز
 ٢: ٢٨ آخر
 ؛٩-٧:٢٩بخر٤١

 ؛١:ه٤٠؛٣٠:٣٠
 ؛٧:١٠ال

 ؛٨؛ال٩:٢٩تخر
 ٢٨: ٧ ب
 ؛٢٨:٣٩ثخر٤٢
 ؛٤:١٦؛١٠:٦ال

 ١٨:٤٤ حز
 ؛٢٦:٢٠جخر٤٣

 ؛١٧و١حاله:
 ؛٩:٢٢؛٢٠و١٩:٢٠

 ؛٢٢:١٨؛١٣:٩ءد
 ؛٢١: ٢٧ خر خ
٧: ١٧ ال

 ٢٩ الفصل
 ؛٨ أال ١

(٢٨-٢٦:٧)ءب

 الكهنة تكريس

 وخض نق ت ئجدا ٦ثوتا حذ ر ٢٩

 تلتوكه شير وأقراحرًا فطيرب، وخبز٢ ضحيحيب،
 ذقيق مرغ بريت* تدهوثه فطير ورقاق يؤيم،
 واجذؤ، سلة، في ودجفلها تصئعها* جنعله

٠والكبشس الغور مع الثلة في ودفذتها
 حيته باب إلى وننيه هارون ))وشًا؛٤

 ث الهيات دوتألحد ٠ بماء وتفبلفزت االجتماع
 والرداء الرداء ولجئه الغميض هارون وقيئ

؛٤:٢بال٢
٢٣-١٩:٦

 ؛١٢:٤٠تخر٤
؛٦:٨ال

 (٢٢: ١٠ )عب
 ؛٢:٢٨هثخر

 ٨: ٢٨؛جخر٧:٨ال
 ؛٣٧و ٣٦:٢٨حخر٦
٩:٨ال

؛٦:٢خخره٧
 ؛٣١-٢:ه٣٠
 ؛٧:١٠؛١٢:٨ال

 ؛٢:ه٣؛ءده١٠:٢١
 ٢: ١٣٣ مز
 ؛٤٠و٣٩:٢٨دخر٨
 ١٣:٨ال
 ؛١:ه٤٠ذخر٩

؛٧:١٨؛١٠:٣ءد

 العماته وكغع الرداء، بردارج وتغذه والئدر،
 عنى الئثدرًا اإلكليالح وتجفل ره، عنى

 عنى وتعدفبه الفسخة ذهزآخ وتأحذ العماته،
 ٠د أقبضة وكلؤسمًا تتيه وبمدم وتمسحه* رأسه

 لقم وتئن وتتيه، هارون بغنايق، وظثمًا
 أبديه* فريشة ن كفنوت لفم فيكون ٠ والسر،
ننيه* وأيدي هارون نذ وتمألد

 االجتماع، خيفة وذام إنى البوز ))وفذم
 الغور رأس عنى أيدتمًا وتنو؛ هارون ذفتصخ

 خيفة باب عنن الرسمًا أما؛ الغور فئنبح
 عنى وتجفله الغور ذم من وتًاحذ١٢ االجتماع*

 تغًاهش الذم وسائز بإصيعلاًئ، الغذبح ص وروئ
 الذي لئحمص١ كال وتأحذ١٣ الغدق* أسئل إنى

 والسحمًا والكلغش اليو وريان؛ الجوفًا، يعسي
 نحبًا وأتا ا ٠ الغذبح عنى وتوقذها عنيهما، الذي
 خاح بتار فتحروها وقرده ولنة البور

حطئه* ذبيحة هو ٠الغحلةض
 هارون فيصع الواجن، ط الكبش ))وتأحد

 فقذكح١ ٠ ظ الغبش رأس عنى أيدتمًا وتنو؛
 مرخ الغذبح عنى وترئذع دته وتًاحذ اليش

 وقبال شعه، إلى الكبش وشئع.١٧ ناحفه* ي
 رأسه، وعنى شعه على وتجفئها وأكارغه لجووه

 محزوأغ هو الغذبح* على الكبش كزي وتوقذ
٠للرسمًا هو وقود سرور، رائخة ٠للرسمًا

 هارون فيصع ف، الباني الكبش ))وتأحذ١٩
 الكبش فقذبح٢ الكبش* رأس عنى أيدتمًا وننوة

هارون، أودن سحفة على وتجفال ذمه مرغ وتأخذ

 ١٤:٨ ؛ ٤: ١ ذال ١٠٨ ال ؛ ٤١: ٢٨ رخر ؛ ٥: ١٨ تث ؛ ١٣: ٢٥
 ٤و ٣:٣؛٨: ١مىال١٣٧:٤ ال ؛٢:٣٠ ؛٢: ٢٧شخر ؛ ١:ه٨ ممدال ١٢
 ٩-٤:١؛ظال١٨:٨طال١ه١١:١٣؛ءب٢١و١٢و١١:٤ضال١٤
٢٢:٨فال١٩٢٤:٢٠غخر١٨١١:هو١؛ال٦:٢٤عخر١٦

 الجئة. تحت دالتبسن هذه والبنطقة. القميص... ٣٩:٢٨
 وذلك ،أيثا مؤا الكهنة بافى لباس كان ٤٣-٤٠:٢٨
 التقيد في خطا وأى العادين. المواطنين من ظاهرا ليغرزهم

 الموت. نتيجته كانت ابمقدس فى الخدمة أثناء اللباس كنن
 الكهنة واجبات اهمية أكدت٢، كهذه صارمة سجة إذ

 ورسا دنيوائ عمال الكهنوتى دورهم يعتبروا لكيال وحعزتهم
جدوى. وبال

لخدمة اختيروا الذين يستطع ال لتقديسهم. ١٨-١:٢٩

 الرسامة عمدة موسى يقود أن قبل بخدمتهم البدء الكهبوت
 تتغش حيث (،٣٦-١:٨ وال ٣-ه٤ )ع أيام لسبعة المقدسة

 بالذم والرس والئلطيخ والذبيحة والمسحة والكسا* العسل
واألكل.

 وإيهام اليبى األذن شحمة على األم وتمع إذ ٢٠و ١٩:٢٩
 رمرإ يقذص أن شأنه من انيمنى، الرجل وإبهام اليمنى اليد

 لتسير والرجل ، الله عمل لتعمل واليد ، الله كلمة لتسمع األذن
الله. طريق في



١٩٩
 أباجم وش الجمتى، بيو آذان قحم, وعتى

 ٠القمتى أرلجلوم, أباجم, ,وعقى اليمتى، أيدبهم,
 ناحفأز. كل جئ المذبح عر الذ؛ وترس

 ومن، المذبح عر الذي األم, ون أوتًاخث١
 وثيايه، هارون على تنضح و الفسحة، ق دس

 وثبائه هو ن فتدعددحوع معه، بنيه وثياب بنيه وعلى
 الكبش.. من ألحث دم٢٢ معه. بنيه وثيات وبنو؛

 الجوفًا، تثئي الذي والئحم وإللهه الئحز
 علهما، الذي والئحهًا والكليدين، الكبش وزياد

 وذغيائ ٠ول£ كبش فإئه الئمتى. والشاق
 بريت، الجبر من واجذا صا و الجبز، مرآ واجذا
 ٠ الرصة أما؛ التي العطير سئة/ل من واجن؛ ورفاقه

 تنيه، أيدي وفي هاروئ يذئ في الجمع وشخ٢٤
 ص ألخذهان دم٢ الربة* أها؛ تردينا وكرددهام

 رائجة التحزقة فوق التذي على وتوقدها يهم أيلن
للرصة* هو وقون الرصة* أها؛ سرور
 الذي الجزع كبش منه العشهـ ألحذ دم>)٢٦

 لليًا فيكون الرصة، أما؛ تردينا وردده لهارون،
 الرفيفة د وساق الئرديش قش وقلنسن ئصيائ*
 يتا الجزع كبش ص ذيع والذي ردن الذي
 فريغمأي وبنيه لهاروئ فيكوذاتي٢ وبنيه، لهارأل
 ويكونائ رفيعة. ألئيما إسرائين بني وئ أبدئة
 سالتهًا، ذبائح وئ إسرائيز نني وئ أ رفيقة
للربة. ذفيغئمًا

 تكأل لهاروئ التي الثثذسة ))والةياتب٢٩
 فيها ولئمأل فيهاث، ليمشحوا بحذة، لبنيوت
 هو الذي الكاجئ تلتشهاج أدام سبثة٣ ٠أيديههًا
 خيتة قدحن الذي تنيوح، وئ عنه جوص

العدس* في بخد؛ االجتماع
كتة وتطخ فاحذة ع الجل كبش ))وتا

 ٢:ه٣٠ىخر٢١
 ؛٣٠:٨؛ال٣١و

 ؛٤١٠٠٢٨ ذخر
 (٢٢:٩؛)ءب١:٢٩
 ٢٦:٨لال٢٣
 ؛٣٠:٧مال٢٤

 ٢٨:٨؛نال٢ه

 ؛٣٤و٣١:٧ال٠٢٦
٢٩: ٨ 

 ؛٣٤و٣١:٧دال٢٧
 ؛١٨و١١:١٨ءد
 ٣:١٨تث
 ؛١٥٠٠١. يال٢٨
 ٣٤:٧؛١:٣أال
 ؛٢٠٠٢٨ بخر٢٩
 ؛٢٨و٢٦:٢٠ت

 ؛٤١:٢٨ثخر
 ٨:١٨؛ءد٣٠:٣٠

 ؛٢٨:٢٠جءد٣٠
 ٣:ه٨حال
 ٣١:٨خال٣١
٤: ١٢ دمت ٣٢

 ١وه ١٤٠٠١. دال٣٣
 ؛٤٣: ١٢ دخر ؛١٧و
 ١٠:٢٢ال

 ٢٩: ١٨ مل١ذ٤١
 ؛١٥: ١٦ مل٢؛٣٦و

 وه؛مز٤:٩ءز
٢:١٤١ 

 ؛٨:٣٠سخر٤٢
 ٧:٣٣؛٢٢:٢شه

 ٤٠٠١٧ عد ؛٩و
 ؛٣٤:٤٠صخر٤٣

 أي٢؛١١:٨مل١
 :ه؛٤٣؛حز١٤ه:

 ٩و ٧:٢حج
 ١:ه٢١ضال٤٤
 ؛٨:٢طخره٤ه
 ؛٣؛ءده:١٢:٢٦ال

 ؛١١:١٢تث
 ؛١٠:٢زك
 ؛٢٣و١٧:١٤)يو
 (؛٣٠٠٢١ رؤ

 ؛٨:١٧ظتك
 ٤٥٠٠١١ ال

 ؛١٢:١٦عخر٤٦
 ؛٣:ه٤؛تث٢:٢٠
٤:ه١١غال

 ٢٩ الخروج

 لحم وبنوة هاروئ فيأكن ٠تئذسخ تكادز في
 حيته باب عنن الفئة فى الذي والخبؤد افبش

 ي لبل عهًا بها كعز الذيئ يائهان ٠ االجتماع
 أللها يأكن فال د األجش وتا لغدههًا* أيديههًا
 أو ؤ البل لحم وئ سيء تقئ ئنه٣٤ ٠ تقدسة

 ال بالتار. الباقي تحرقأد الضباح، إلى الخبر ؤئ
 هكذا وبنيه لهاروئ وصع تعذمن* ألده يؤكل

 تمأل دام س سبغه ٠أتردلائً ما كل بحشب
 يورآلألجل كل حطئه ور ودعتم٣٦ أيدقهًا.

 عليه، بتكفيرلائً التذبح ويطهر الكثان؛*
 على دكعر أدام سبغة٣ لقديسه* ض وتمشحه
 * أقداس ددمئ التذى فيكون رئة، وقذ التذبح

تئذشاض* يكوئ التذقح ماصتش كزع
 طموفان التذي؛ على قدة ما ))وهذا٣
 الواجن الؤوفة٣٩ دائائ* ظ يوم كن حولائئ
 في قذئة التاني والخروفة صباحاع، قدة

 الهين برع تلتوم دقيق وئ وغشر ٠الغشئةغ
 الخمر وئ الهين رع وسكيت الرذ، ريت وئ

 في قذلمة التاني والخروفة٤١ الواجد. للجروفة
 له* تصبع وسكيبه الضباح تقده وثن الغشية*

 فى دائتأف ؟؛محزقه للرصة* وقود سرور، رائحة
 الرصآ، أما؛ االجتماع خيتؤ باب عنن أجيابكهًا

 ؛وأجثبع٣ هناأل* ألكئتليًا بكهًا ًاجئجعق حيث
 ٠ ك بتجدي فئعذمئ إسرائين ببني هنالغًا

 وهارون والتذبح، االجتماع خيتة وأقذسئ
 في وسكئم٤ قكؤنوالي* لكى أقألشؤهًال وتنوة
 ؛فئعلمون إلفان، لؤم واكوئ إسرائين قني وسعر

 أرض وئ أخزجهًاو الذي إلفًا* الرت أنا أئي
إلغهًا* الرث أنا وسهًا. في ألسكئ وصز

 أمز ،شعبه يكونون وهم ،إلهم الله يكون أة .وأشكئ ٤٥: ٢٩
 فتلك وسطهم، في بخيم( )أو أيثا سكن أن ولكل مهم،

 أة لهم انبغى لذا ٠. الجديدة االه حياة في جذا مهئة ظاهرة

 سماة يسكن الذي ،إلههم ورفعة سمو فقط ليس يفهموا
 كان سكناه موضع حيث لهم مالزمته أيثا بل السماوات،

)ع الهدف هذا ألجل كان مصر من وخالصهم وسطهم. في

ال ح رج الرفيعة. وساق الرتديد قعن ٢٨و ٢٧: ٢٩
٣٢-٣٠:٧.
والهين اإليفة اهلين. يريع )اإليفة(... غثر ٤٠:٢٩

والهين ليترا، ٢٢ حوالى تاوي اإليفة حيث مكياالن،
لتر. ٤ حوالى يساوي
نبوي، تذكار العبارة بهذه بقصد ردما أجيالكم. يف ٤٢:٢٩٠

الطويل. إسرائيل بني لتاريخ إثبارتًا أو



٢٠٠ ٣٠ اخلروج
البخور مذبح

 ذع طوث١ ندك ت ثب٣٠

 ٠ذراعادًا وارتفاعه يكون. مرعا ذرع. وعرضه
 سطحه نقوع: دهب وئئيه قرونه. تكودًا ينه

 مجح إكليال لة وتصثع وقرونه. حواليه وحيطانه
 ذهب يئ حلعديب لة ويصيخ حواليه. ذلهب
 الجايس على جاييه. على إكليله تحمئ

 بهما. لحمله لفضؤس بيس لئكونا صئعؤما،
 ودعئيهما الئنطز خشب يئ الغضؤس وصنع
 أمام الذي ب الججاب بذا؛ وآجفلة بذلهب.
 عتى الذي العطاوت قذا؛ الئهاذة. تابوم

 رودًا ها عتيه فيوقذ بلغًا. أجقوع حيث الئهاذؤ
 الثرج ج سلح حيئ صباح، كال عطرا بخوراث

 الفشكة في الئرج هارون سعن وحيئ ٠ يوقدًا؛
 ال أجيالكم. في الردية أط؛ دائائ قخوذا ٠ يوقدًا؛

 تقدة، أو محرقه وال عريائح بخورا عتيه سعدوا
 خ كعان؛ هارون وسثع سكيبا. عتيه تسقبوا وال

 الحطجه ذبيحة ذم وئ الغثة. في ترة قرونه عتى
 في عتيه كائذة سع الغثة في ترة للكر الي

للردية((. هو أقداس قدمئ أجيافًا.

الفدية
 أحذت >)إذا١٢ قائال: موسى الردة وكئز١١
 ونيهًا، الفعدوديئ بحشب إسرائيال قني كئئذد

 ٣٠ الفصل
 ٢٩-٢:ه٣٧أخر١

 ببر٦
 ؛٣-ه٣١:٢٦
 ٢٢و٢١:٢تخره

 ؛٣٤:٣٠ثخر,٧
 ؛٢٨: ٢٣٠٥١

 ؛١٣: ٢٣ اي١
 ٢٠:٢٧؛جخر٩:١لو

٢١٠ 
 ١٠٠١. حال٩

 ٣٤-٣:١٦خال١٠
 ٢:ه٣٨دخر١٢
 ؛٢:١؛ءد٢٦و

 ؛٢:٢٤صم٢؛٢:٢٦
 ه؛٠:٣١ دعد
 ؛٢٨: ٢٠ )مت

 (؛١٩و١٨:١بط١
١:ه٢٤صم٢ر

 ؛٢٤: ١٧ ت٠ز ١٣
 ؛٢:ه٢٧سال
 ؛٤٧:٣ءد
 ؛١٢: ٤٥ حز

 ٢٦:٣٨شخر
 ؛١٩:٣٤صأي١ه
 (٩:٦ )أف ؛٢: ٢٢ أم

 صر ١٦
 ؛٣١-٢:ه٣٨

 ٤٠:١٦طءد
 ؛٨:٣٨ظنم١٨

 ؛٣٨:٧مل١
 ٣٠: ٤٠ خر ع

 ٣١:٤٠غخر١٩
 ؛٦:٢٦ مز ؛٣٢و

 ؛١١ه:٢ إش
 ؛١٠و٨:١٣يو

 ٢٢:١٠ عب
٤٣: ٢٨ دخر ٢١

 عندما للردية نفسه ن فديه واجد كال يعطوئ
 ٠ تفدلههًا عندما وبار فيههًا سيز لئال تعذلههًا،

 الفعدوديئ: إلى اجتار من كوع قعطيه ما هذا١٣
 هو الائقال العدس. بشاقل الثاقل ز يصفع

 تقده الثاقل يصفًا ٠ ص جيرة عشرون
 ين الئعدوديئ إر اجتان تن كإع١٤ - للربًاض

 ٠ للردية تقدئة يعطي فصاعدا سنه عشريئ اس
 سغب عن هلوًا ال والئقير يكر ال افىص١ه

 عن لألكفير الردية تقدفة دعطوئ جئ الثاقل
 بني وئ الكار قضة وتاحذ١٦ ئغوسغهًا.
 االجتماع. خيتة لخدنة وتجفلهاض إسرائيل،
 لألكفير الردية أما؛ تذكاراط إسرائيل لبني فتكودًا

٠ نغوسغًا(( عن

لالغتسال مرحضة
 ))وتصتخ١٨ قائال: موسى الردة وكثهًا١٧

 لحاس، وئ وقاعذئها لحاس، وئ مرحصأظ
 االجتماع خيتة قيئ وتجفتهاع لالغيسال.
 هارونز فبغسئغ١٩ ماة. فيها وتجفل والتذبح،

 إلى ذخولهلم ءذذ٢ ينها. وأرلجسًا أيدسًا وبنوة
 أو يموتوا، لئال بماؤ سيلوئ االجتماع خيتة

 وقودا ليوقدوا للخدنة التذبح إلى اقتراببهًا عنن
 يموتوا. لئال وأرلجسًا أيدسًا سبلون٢١ للردية.
 في ولثسله لة أبدية فرسة لهم ويكون

٠ أجياسًا((

 اقصميم يعط مل البخور. إليقاد مذحبا وسع ١٠-١:٣٠
 األخريين القطعتين مح العدس أثاث من القطعة هذه

 ؛الكهنورم حولة اإلرشادات تتح هي بل (،٤٠-٢٣:٢)ه
 أن قبل الكهنة، رئيس إليها ياتى نلعة آخر كانت ألنها ردما

 أن بالمالحظة والجدير السنة. فى ره األقداس قدس يدحل
 شملت وقد رسامته، بعد مباشر؛ خدمته يمارس بدأ هارون

 هذا على البخور تقدمة اشمراربة ضمان (١ واجياله:
 في ره الكثارة، ذبيحة بدم المذبح تطهير (٢ المذبح؛

السنة.
 قدس خارج المذبح يكون بهذا احلجاب. قدام ٦:١ئ٠

 أن ٤و ٣: ٩ عب في ورد فيما ،العدس في أي ،األقداس
 لتابوت متاخمته باب من وذلك ،األقداسمي قدس في المذبح
لم فالكهنة الكفارة. يوم في إآل تطهيره وعدم العهد،

 يومآخر- أئ في تجاوزه يستطيعوا

.٣٨٤رج غرب. بخوزا٩:٣٠
 كل تعداد تبث يذكز لم املعدودين. حبب ١٢.؟:

 ض تظهر الصرامة لكل (،١٤ ع للحرب التجهزين الثكور
 ، )افدية(( الكلة واستخدام ،ما وبا بتزول البئ التحذير خالل

(.٢١ ي ١ )رج به الشلة
 ال )رج غ١١ حوالى الشاش يزدا العدس. بشاش ١٣:٣٠

يلى(. وما ١٣:٧ ؛٤٧:٣ عد ؛٢وه٣:٢٧ ؛ ١ه:ه
 األيدي غسل كان حناس. ض برخهـة ٢١-١٨:٣٠

 ومر؛ الكهنوت. عمل في الشرع قبل إلزامي واألرجل
 التهديد خالل من الطقسي، التطهير في الصرامة درى جديدة
 في للفوضى مجال فال االغتسال. عدم حال في بالموت
الخارجية. الدار في أو ،المقدس



٢٠١
المسحة نهت
 تاحن وح ))٢٣ قائأل؛ موسى الردة وكئآ٢٢
 مئة حمس قافرا ثراال ٠ئ. األطياب أفحر للثًا

 مئيين ذللائً؛ يصفًا عطزه وقرة شاقل،
 وخمسيئ، وثبن ل األرير وقضمًا وحمتيئ،

 ومن العدمي، بشاقل مقهي خمس وسلبحهم٢٤
 معدسا دهائ وكصتعه هيائت* لريتوزإ١ قت

 دهائ الفائر* ضناة عطانؤ عطر ٠للثسحههـ
خيته به د ويمنح ٠يكورًا للمسحق معدشا

 وكال والمائذ؛٢٧ الئهاذؤ، وتابوت االجتماع،
 ونذدح البخور، وئذيح وآنسها، والغتان؛ آنقتها،

 ٠وقاعنكها والورحئ آنقته، وكال التحزقة
 مثها ما كال ٠ أقداس قدمن فتكوال وعدشها
 وبنيه هاروال ويمنح؛ ٠ ي ثعذشا يكوزًا

 إسرائيال يي ويكلم ٠لي يكفنوا ودمدشهم
 فى للفسحة لمئدشا دهكا لى هذا يكون قائأل؛

 وعلى يسكبًا، ال إنساد حتد ءئى٣٢ أجيالكهًا.
 ويكوزًا هو، لمئذمالب شلة* تصيعوا ال نقاديرو
 ٠وتن مثله ت تنمًا تنه كئ٣٣ شذكهًا. ئثذشا
٠ نمه(( بئ ث قطع أجتبي؟ على ونه جفال

البخور

 أعطاراج: للثًا ))حد لموسى؛ الرت وقاال٣٤ً
 أجزاة تكوال ٠ئقكا ولبادا عطزة وقئه وأظفارا مية

 الفائرح، ضنة عطرا بخورا فيصتثها٣ شاأل،
ناخفا، ينة ويسحق ٠لمئنشا دفائ تفالحا

 ؛١٤:٤ىذش٢٣
 ؛٢٢:٢٧حز

 ؛٨:٤ذمزه
 ؛١٧:٧أم

؛١٤:٤لذش

 ٢٠٠. ٦ إر
 ؛٨: ٤٥ م-ز٢٤

 ٤٠:٢٩ خر ن
 ؛٢٩:٣٧هـخر٢ه

 ؛١٠:٨؛ال٩:٤٠
 ؛٢٥: ٣٥ عد
 ٢: ١٣٣ ؛٢٠:٨٩ مز

 ؛٩:٤٠وخر٢٦
 ١:٧؛ءد١٠:٨ال

 ؛٣٧:٢٩يخر٢٩
 ؛١٥٠٠٤ عد
 ١٣-١١:٢حج
 ؛٧:٢٩أخر۶٠

 ١٢:٨ال
 ٢:ه٣٠بخر٣٢

 ٣٧و
 ؛٣٨:٣٠تخر٣٣

 ؛١٤: ١٧ لك٠ث
٢٠:٧؛ال١:ه١٢خر

 ؛٣٧: ٢٩ د)خر
 ٣:٢(؛ال٣٢:٣٠

 ٣٢:٣ذخر.٣٧
٣٣:٣٠ رخر٣٨

٢١و
؛٦:٢ه حخر٣٤

٢٩:٣٧
٢:ه٣. حخر٣ه

؛٤٢٠٠٢٩ خخر٣٦
؛٢:١٦ال
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 ؛١:٣٦-٣:.٣ه
 ٢٠:٢أي١ب
 ؛٣:٢٨تخر٣
 ؛١٤:٧مل١؛٣١:٣ه

 ١٧٠٠١ أف
 ؛٣٤:٣ثخره٦

 ١٠:٣؛ه٣:٢٨جخر
 ١:٣٦؛٣وه
؛٨:٣٦حخر٧

٣١

 ٣١ ،٣٠ الخروج

 االجتماع حيته في الفهاد ولدام بنة وتجعال
 يكون أقداس قدس بلغًا. عخ٠أجد حيث

 ال ن غادير على تصئغه الذي والبخور شذكهًا.
 * للرت لمئنشا شذلغًا يكوزًا ٠ألنئيمكهًا تصيعوا
٠ ئبه(( س يقطع لقسئة ر شلة ضع س كال

وأهويآب بملئيل

 قد ٠))أذظز٢ قائأل؛ موشى الرت وكلهًا
 حوذ بئ ًاوريب بئ أبقلئيال ذعوظ

 اثثه روح لبئ كةت٠وئآل باسيه، يهوذا سبطز وئ
 الخترع ضنغه، وكال والفعرة والثهم بالجكفة

 والئحامي، والعصه األنقب في لبعفال مخيزعام
 الحسب، ويجار للئرصيع، ججانؤ وقس
 محة جفلى قد أنا وال٦ ضنغه* كال في لقعغال

 وفى داال. سبطر وئ أخيسامالائً بئ أهوليآماًئث
 لقصتعوا جكته، جفلن الثلب حكيم؟ كوح قلب
 خ وتابوت االجتماع، خيتةح٧ أئركلاًئ؛ ما كال

 الحيفة، انبة وكال عليه، الذي د والعطا؛ السهادؤ،
 آنبها، وكال اناجزة والغنار- ونبقها، والمائذةذ٨

 آنقبه، وكال التحزقة ومذحذ٩ البخور، وئنح
 الفنسوجة، والؤياربًاض وقاعنكها، واليرحظأس

 ييه وثيادمًا الكاجئ لهارونًا التثنشه والئيامائً
 الغطز والبخوذض الفسحة ودهئص١١ للكهاة،
٠ يصئعوئ(( به أنرلائً ما كال حشبًا ٠ للعدس

 ؛ ٢٤-١٧: ٣٧ خر د ؛ ١٦-١٠: ٣٧ نخر ٨٩-٦: ٣٧ دخر ؛ -ه١ : ٣٧ خر خ
 ٤١و ١:٣٩ رخر ١٠٨:٣٨سخر ؛٧-١:٣٨ذخر ٩٤:٢٤ ال

٣٨-٣٤:٣٠ رخر ؛٣٣-٢٣:٣٠ زص ١١

 ابشرة. لليهارة أو للصدفة شء يزكه لم ٣٣-٢٢:٣٠
 ٠س وكئ دلة. بكل شرحها نز المسحة ذهن فمكؤنات
 حكم إلى يغضي بل ،باي رفائ مرفونا كان ذلك بخالف
 وحفأر ،تعه في فريذا كان المزيج هذا (.٣٣ )ع الموت
 ،القداسة صفة عنه يزيل غرض الى استعماله أن كما . تقليده

 مختلف غير وجعله ،المسكن في لالستعمال مثال كتحويله
والدنيوي. العادي عن
 العقارين مهار؛ أن الواضح مى الفطار. ضنغه ٣وه ٢٥ :٣٠

 في أتقنوها أنهم شلة وال إسرائيل، في جبذا معروفة كاتت
مصر.

 الغريدة الغكؤنات الله تئل كذلك بخوؤا. ٣٨-٣٤:٣٠
مذبح على لالستعمال خئضت والتي الفطر، للبخور

 بخور تقديم يعني مختلب اخر شي* أئ عس وإذ البخور.
 )ع بمقدوه الموت عقوبة إنزال ،والئتيجة ، (٩ )ع غريب

 مات وقد . قدسبته يغعده الشخصى استعماله أن كما . (٣٨
 ١:١٠ ال )رج الوصبة هذه نقضا ألنهما وأبيهو ناداب

٠(٢و

 كمختارين باالسم وسبانلما رجلين دحران لقد ١١-١:٣١
 الروح، من مملوقين أو ،إلهؤة بقدرة ومملوئين ثتؤرين،

 (.١:٣٦ ؛٣: ٢٨ )رج لموسى أعلنه قد الله كان ما كل ليصنعا
 هذا ألجل الفهم من إلهبة لمسة دون الصائع من أحد يتزك لم

 يدعون كانوا فجميعهم ؛به سيقومون الذي الدقيق العمل
 أن عليهم وكان .متطؤرة مهارة ذوي موبوبين((، ))مخترعين

.٣٠-٢ه خر في دكر ما كئ يعملوا



٢٠٢ ٣٢ ؛٣١ احلروج

 تني دكلم ونن))١٣ قائأل: موسى الرت وكائ١٢ً
 بيني غالنة الدة تحعظوئها، ط خبوتى إسرائيلقائال:

 لكم; تقدمئ ة التبت ضغظتنع١٤ إعدشكدظ، ابذي الرت .أنا ائي لقعنموا أجيالنم في وبيفكم

 غنأل فيه صنع ٠ض ألكزًا وتأل* تقزح ننشه ٠ض
 أتام ستهف١ه سمها. بس ين، اشش يلك/ ٤ئخ
 غطله سبت ففيه ق التابع اليو؛ وأثا غش، يصع

 التبب يوم في عمأل صقع س كئ ٠ لبرت معدس
 لتصثعوا الثبن فتحعظوبنوإسرائيئ١ وتأله يققئ

 وقيئ قيني هو أبدائ* غهذا أجيالهم في الثبن
 سةل$م فى ألئه األبر* إلى لى غالنه إسرانئ بني

 التان اليوم وفي واألرض، السماة الرت ضبع
 فراغه عنن موسى أعقى دم ٠ ولنئش(( اسئراح

 :الئهاذة لوحي سيناة حبل في معه الغالم س
 اخر* بإصع تكتوبس حجر م لوحى

 ؛١٧٠٠٣١ ذخر ١٣
 ؛٣٠و٣:١٩ال

 ١٢:٢٠؛حز٢:٢٦
 ٨:٢٠؛ظال٢٠و

 ؛٨:٢٠عخر١٤
 ؛١٢تثه:

 ؛١:ه٣١غخر
 ؛ءد٢:٣ه
 ؛٣٦-٣٢:١ه
 ٢٣:٧يو
 ؛١١-٩ا٢فنم.١ه
 ؛٣: ٢٣ ال

 ؛١٤-١٢تثه:
 ؛٢:٢قتك

 ؛٨:٢٠؛٢٣:١٦خر
٢:٣ه

 ؛١٣٠٠٣١ ذخر ١٧
 ؛١٢:٢٠حز

 ٢:٢؛٣١:١لتك
 ١١:٢٠؛خر٣و

 ؛١٢٠٠٢٤ م)خر ١٨
 ؛١٦و ١٥٠٠٣٢

 ؛٢٢٠٠٥؛ ١٣: ٤تث
(٣:٣كو٢

الذمي اسل

 الزولمنالئل،ئبكش٣ ٢

 تسير آلهة لنا ت اصغغ ))وم له: وقالوا هاروئ

 ٣٢ الفصل
 ؛١٨:٢٤أخر١

 ؛١٢-٩:٩تث
 ؛٣-١:١٧بخر
 ؛٤٠:٧ص
 ؛٤٠:٧تع
 ٨:٣٢جض

 ؛٢:١١حخر٢
 ؛قض٢٢:٣ه

٢٧-٢٤:٨ 
 ٤و ٣:٢٠خخر٤
؛١٦:٩؛تث٢٣و

 أصفدناج الذي الرحل موسى هذا ألن أماتناث،
 لهم فعالة ٠ أصابه(( ماذا دعتم ال وصر أرص يرًا

 آذاني فى التى األغب أقراطآح ))انزعوا هارون؛
 كئ فتع٣ بها((* واتوني وقناتم وييم فسائم
 بها وأوئا آذانهم في التي األغب أقراأل السعب

 وؤر أيديهم من ذلك فًاحذ٤ . هارون إلى
 ))هذو فقالوا: غسبوكاخ* عجال وحتفه باإلزميل،

 أرض يرًا ًاصغذتكد التي إسرائيل يا آلهتك
 أمانه، غذبخا بثى هارون دظر فلنا ٠ يصر((
 فبكروا ٠ للرت،( عين ))عدا وقاال: هارون ن ونادى

 ذبائح ووذموا تحزقادني وأصفدوا الغد في
 ثم والسرب لألكل الئعذ ولجلش سالتم*

٠ر للعب قاموا
 قد ألده انزال* ذغبز١)) لموسى: الرت فقاال

 يصر* أرص يئ أصفد الذي شعفك فتنص
 ٠به ش أوضيم الذي الطريق عن سريعا زاغوا
 له وذبحوا له وسجدوا ننسبوكا، عجال لؤم ضغوا
أصفذتك التي إسرائيل يا ص آلهتك هذو وقالوا:

 ؛ ٤١:٧ ع ؛ ١٩: ١٠٦ مز ؛ ١٨: ٩ نح ؛ ٢٨: ١٢ مل١ ؛ ٤و ٣: ١٧ قض
 :ه٣٠ أي٢ ؛٢٠: ١٠ مل٢ ؛٣٧و ٢١و ٤و ٢: ٢٣ ذال ه ٤٦و ٤٥: ٢٩ دخر
 ؛ ١٤: ٩ دا ؛٢١-٨: ٩ذتث٧٧:١٠كو١؛٢:٢؛ءده ١٩-١٧: ٣٢ رخر ٦

٢٨: ١٢ مل١ ص ؛ ١٧:٣٢ تث ؛ ٢٣و ٤و ٣: ٢٠ رخر ٨١٢و ١١: ٦ سته

 الثالث الوصايا إسرائيل انتهك العجل، فبعبادة .موسى زمن
(.٧-٣:٢٠) االولى

 يخلط هنا تسبب الذي التوافقى المبدأ إنه للرب. عني :ه٣٢
 شاذة محاولة في ،المهرجانى واالحتفال والمذبح للوثن ساخر
الحقيقى. اإلله إلكرم
 هنا، المستعملة العبر؟ الكلمة إذ لتعب؛. قاموا فيأ ٦:٣٢

 مألوفة كانت والتى والفجور، السكر أعمال معنى تتضئن
 المعربدة اإلخصاب ردع في سبما وال الوثبة األديان لدى
 سلني قد هذا، الوافق فبدأ ٠(٢وه ٧ ع في الوصف )رج
 كو١ )رج أدبى تمييز أو أخالقى وعي كئ الشعب مئ

٧٠١٠.)
 فى الحاصلة الفوضى إلى موسى الله نني حين سفيك. ٢:٣٢

 في تغير وهو موسى، شعب أنهم إسرائيل بني اعتبر المحتة،
 كان وجيزة فترة فمنذ موسى. انتباه استرعى الملكية، ضمير

 مرافعته موسجة بدأ وحين .)اشعبي(( : بالقول بهم اعترف قد الله
 أئ يصيره بأن الله عرص على ورده ،إسرائيل ألجل الله أهام

وهو أال حى، أنه عرق ما يوبد موسى كان ، ( ١ * )ع عظيمة

.٨:٢٠رجح١٧-١٢:٣١
الله. بإصع مكتوجتب . ١٦: ٢٥ جحر الئهادة. لوص ١٨:٣١

الله. من أتت الشريعة اذ ليثبت تجازي أسلوب إنه
 المتعدد العالم تأثير كان الحجم بهذا لناآلهه. اصع ١:٣٢
 نجر، أو هلع لحظة في إنهم حتى إسرائيل، بني في اآللهة

 خطورة كى زاد ما ، ولكزًا .عالمى وثنى لمشهد استسلموا
 ،عليهم الوثئؤة العبادة اتقضاضرة في الثرعة تلك هو ، الرضع
 الله عنة على دك والتي اتباضرة الواتئة البراهين من بالوغم

 بل فقط، اآللهة يسألوا لم أنهم على لحوهم. من وصالحه
 فنظرتهم . أمامنا(( رعمسر الغة ) : تقودهم أن ،كذلك منها طلبوا

 مصر، من أخرجهم الذي الله رؤية سلبتهم الوثني، العالم إلى
 موس إلى الخروج حادثة ازدرا، بض غزوا ذللئ، من وبدال

(.٤:.٧)رجع
 من الذي الصغير الثور ذاك مو. عجآل ئعه ٤:٣٢

 وقد الفحولة. يمثل ،وثنيا ديسا رمزا كان هارون، تصميم
 النحاس من لكى الذهبى، العجل عن ثصئر فكآل وحد

٠ وبما . عسقالن ،العديمة الفلسطينية المدينة موبع في ،والغصة
 (،١٣و ١٢ )ع وبالمواعيد بالخروج لآلباء الوعد إعطاء العجل عبادة أن تبي فقد م، ق ١٥٥٠ إلى يعود تاريخه أن

(.١١ )ع ))شتك(( أي ،حقيقى هو ما إليهم تتني ،وبالتالي قبل كنعان أيصافي بل ،مصرفحسب في ليس معروفة كانت



٢٠٣
 ))ريت لموسى: الردة- وقاال ٠ يصر(( أرض يرخ
 الرقيهن. ضلن سعن هو وإذا الئمعن هذا

 وأفنهًا، عليهم عضبي ظ لهضى ط اتركني الفاآلن
 أها؛ موسى فثضعغ١١ ٠ عظيتا(( سعبا فاضؤركًاع

 عشبلائً يحتى ردة يا ))لماذا وقاال: إنبه، الردبًا
 بقوة يصر أرض يرح أخرة الذي سعبلائً عتى

 الوعبردوالف ينكلبًا الماذا سديذؤ؟ ويد عظيته
 الجبال، في لتقتلهم بخبن أخزخهم قائليزًا؛
 حمو عن إرحغ األرض؟ وجه عن ونفتهًا
 أذكز١٣ بثجلاًئ. الغر على ق وانن؛ عشلاًئ،
 ن حلفن الذيزًا غبينكًا وإسرائيل وإسحاق إبراهيهًا

 كتجوم تسلمكم ائر لبم؛ وقلن بثغسبًا لفم
 التي األرض هذو كل سلكم ل وأعطي السماو،
 ألفتدمم األبد((. إنى دفقملكوئها عنها تكلمن

بشعبه. تفعلة إدة قاال الذي الغر على الردة
 ولوحا الجبل ين وترال موسى فاذضزفًان١ه

 على تكتوبار لوحائ يدهر: في الئهاد
 تكتوبين. كانا هنا ويئ هنا يئ جايئيهما.

 اك كتابه واليا اش ضنغه لهما والوئحااًلهـ١٦
صوت يشع وسوع ٠ للوحش ا على تنقوسه
 قتاال ))صوت لموسى؛ فقاال كتافه في الئعب

 صياح صون ))ليس فقاال؛١٨ التخلة((. فى
صون بل الكسرؤ، صياح صوت وال البصر

 كل إفناء الله استطاعة في كان .عظيائ شبا فاصد ١٠ :٣٢
 مع فعل كما تماائ ،موسى مع جديد من والبدء ،الشعب
(.١٢ )تك مضى ما في إبراهيم
 ))يجاهد ويعني: ليعقوب، آخر اسم وهو إسرائيل. ١٣:٣٢

(.٢٨: ٣٢ تك )رج الله(( مع
 إلى تضرعه في موسى نجح الشر. على الرب فندم ١٤:٣٠٢

 هذد قد -فقط كان الله الن وذلك ،ويبدم رأيه الله يفغر كيما الله
 قرارا ليست اإللهؤة فالنؤة فيها. ثكتا يصدر ولم بالدينونة،

 )رج ،بئتم الممهورة التصاريح أو القرارات اما يتفئر. ال إلهجا
 تتغير آل التى البائة والبالغات (،٤: ١١٠ مز ؛ ١٨-١٦: ٢٢ تك
 (،١وه ؟٤٠٠٨ زك ؛١٤:٢؛ ر ؛ ٢٨: ٤ إر )رج تلين وال
 عن النظر بصرف ،بموقفه المتكلم وكلزم ،ئعآلقة قرارات فهي

 بعنعر فتحبظ النوايا با فعلهم. وردود السامعين ظروف
 إر )رج محدد يعمل اللتكئم بالضرورة دلزم وال ظرفى،

 ٩:٣ يون ؛ ١٣: ٢ يؤ ؛ ١٩و ١٣و ٣: ٢٦ ؛ ١٠-٨: ١٨ ؛٦: ١٥
(.٢:٤؛١٠و

وصايا تنقض وهي االبة موسى دحيلج وكرتمها. ١٩:٣٢

 وه؛ ٣:٣٣ضخر٩
 ؛٦:٩؛تث٩:٣٤

 ؛إش٨:٣أي.٢
 ه(١:٧ )ع ؛٤: ٤٨
 ١٤:٩طتث١٠

 ؛٢٤:٢٢؛ظخر١٩و
 ١٢:١٤عد

١٨:٩غتث١١
٢٩-٢٦و

 فءد١٢
 ؛١٩-١٣:١٤

 ؛٢٨:٩تث
 ؛٩:٧ش

 ١٤:٣٢ىخر
 ذتك ١٣
؛١٨-١٦;٢٢

 (؛١٣:٦)ب
؛٧:١٢لتك

 ؛١٨و٧: ١٥ ؛١٥: ١٣
 ؛٤: ٢٦ ؛١٧: ٢٢
 ؛١٢و١١:٣ه

 ؛١١:هو١٣خر
١:٣٣ 

١٦:٢٤صم٢م١٤
 ١٥^: تث۵ ١٥

١٨:٣١خر٠١٦

 ١٧و١٦:٩دتث١٩
 ١٧يءده:٢٠

 ٢١:٩؛تث٢٤و
 ١٠:٢٦آتك٢١

 ؛١١:١٤بخر٢٢
 ٢٤:٩تث
 وه؛٤:٣٣تخر٢ه
 ١٩: ٢٨ أي٢ث

١٢٩٥: ٢٥ حد ٢٧

 ٣٢ الخروج

 إلى اقبرن عندما وكاذًا١٩ ٠ سابع(( أنا غناؤ
 عضب فضي والرقض، أبضراالعجؤًا أده النحلة
 في وكئزلهماو يديه من اللوحش وطح موسى،
 ضثعوا الذي العجنًا أحذي دم٢ ٠الجبل أسفل

 وذراة ناعتا، صان حئى وطحنه بالتار، وأحرقه
إسرائيل. بني وسعى المل، وجه ض

 هذا بلغًا أ ضع ))ماذا لهارونًا: موسى وقاال
 عظيته؟(( حطئه عليه جلبن حتى الئعن

 أنن سؤدي. عشب كحم ))ال هارونًا-؛ فقاال٢
 اصثع لي؛ فقالوا٢٣ نرب. في أئه الئعن تعرفًا

 الرحل موسى هذا ألنًا أماتنا، تسير آلفه لنا
 ماذا تعنًا ال يصر، أرض مرخ أصفدنا الذي

 فلقنزعة ذهب أل تنه لفم؛ فعلن٢٤ أصاأل.
 ٠ العجل(( هذا فخرح التار في ظزحئه ودعطني.

 ألنًا ت ثغرى أله الئعن موسى رأى ولتا٢
 وقفًا ثقاوميه، بيزًا للبزو ث غراه قد كانًا هارونًا
 للردبًا ))ترخ وقاال: التخله، باب فى موسى
 فقاال٢٧ الوي. يي جمع إليه فاجئئع ٠ فإلي((
 كزع شعو( ٤إسرائيل األ لردة١ نق ١))هكذ نفم:

 بالبؤ مرخ وارحعوا وثروا فجذه على سيقة واجد
 أخاة واجد كزع واقئلواج التحتة، فى باب إلى

 فعغل٢ ٠ قريئه(( واجد وكؤع صاجئة واجد وكل
مرنًا ووقع موسى* قوال بضب الوي بنو

 .الوصايا تلك عليهما شمتبت اللذين اللوحين فعال قكشز ، الله

 في حدث عائ مسؤوال هارون أخاه موسى اعتبر ٢٤-٢:أ٣٢
 مل التملص هارون حاول وقد (،٢وه ٢١ )ع المحلة

 ببب عليهم اللوم بإلقاء وذلك ،الشعب عمله ما مسؤولؤة
 الذهبى العجل لوجود وكذلك الشر، لبل الشديد نزوعهم

 النار من هكذا قفز وكأنه سخيف بأسلوب هارون سه الذي
وحده.
.٤٠:٧رجع٢٣:٣٢
 لعمل موسى دعوة يى الوي سبط وحذه للرب. مي ٢٦:٣٢

 فقد القضاء. إجراء يتطلب الذي الموقف هذا على ردا يلزم ما
 المواجهة هذه فى ،اآلن له مكان ال الحياد أدًا فهموا

 تالشت والقومؤة العائلؤه فالروابط والشر. الخير بين المكشوفة
 في يعني والذي ،مبيئته وعمل للرب الخضوع بسبب اآلن
 كراهه على للحفاظ الله، عدالة سينًا يشتلوا أن الحالة، هذه

.ومجده الله
 الوثسة على أصروا الذين كل ،يبدو ما على ،قتلوا لقد ٢٨: ٣٢

٠(٩-٦: ٢٥ عد )رج والفجور



٢٠٤ ٣٣ ،٣٢ احلروج
 ٠رلجل آالف قالقة نحوتم ايوم ذلليًا في اشب

 حق للرب، البور أيديكم ))امألواح موسى: وقال٢٩
٠ بركه(( البور فئعطبكم وبأخبه، باببه واجد كزًا

 للثعب: قالة موسى أن الغد فى وكائ٣
 إلى اآلن فأصفد عظيمه، حطئه أخطازخ قد ))أنغز
 موض فرحعر٣١ حطئثكز((* أكمرن د لعلي الرما
 حطئه الشعب هذا أخطًا قد ))آو، ة وقالة الربة، إلى

 واآلئ ٠ دهب مئ د آلهه ألنفسهم وضثعوا عظيته
 يابلئآش من ص فامحني ئال حطئثهز، ععرت إنه

 ٠>ش ٤لموسى الرمة* فقال٣لم ٠كئبث(( الذي
 انغب واآلئ٣٤ ٠ مجابى من أمحوذض إلى أخطًاص

 هوذاكالكي* ٠كئشًاط حية إتى الئ اهد
 فيبز أفقعنغ افتقادي يوم؛ في ولكن ٠أمالائً ئسيز

 ألئقز الثعب، الردة فشرب٣ ٠ حطئئؤز((
٠هارئ ضثغة الذي العجن ضثعواف

 ؛٤١:٢٨حخر٢٩
 ؛٢٢و ١٨: ١٥ صم١
 ٣:١٣؛زك٣؛:١أم

 ٢٠:١٢صم١خ٣٠
 صم٢؛د٢٣و

١٣:٢؛دءده١٢:١٦
 ؛ ١٨: ٩رتث ٣١

 ٢٣:٢٠ذخر
 ؛٢٨: ٦٩ مز ص ٣٢
 ؛١٦:٣؛مل٣:٤إش
 ؛شدا٣:٩رو

 ؛٣:٤؛فل١:١٢
 ٢٧:٢١:ه؛٣رؤ
 ؛٣٠:٢٣صال٣بم

 ٢:٣٣؛٤:١٨)حز
(؛١وه ١٤و

 ؛٢٠:٢٣ظخر

 ؛١٤يشه:
 ؛٣:ه٣٢عتث

 ؛٦:هو٢رو
٣٢:٨٩غمز

؛١٤: ١٧صخر
؛٢ ٠:٢٩تث

:ه٣ رؤ :ه؛٩مز
٢٧: ٢١

؛١٧:٣ دحم ٣٤

١٨:٩ىذح٣ه

 مرغ اصغن ))اذدغب لموسى: الرمة وقال١٣
من أصغددة الذي والئعت أنت هنا

 إلبراهيز حلفة التي األرض إلى يصر أرض
 وأنا ٠ أعطيها لئسلليًاب قائال: ويعقوبًا وإسحاق

الكنعانئيئ وأطردث تالكات، أمائلائً أرض
 والجويئ والغرييئ والجئئيئ واألمودإئيئ
 ٠وغتألج تثا تغيض أرض إلى والغبوسئيئ*

 صلب، سعب ألئلائً وسيلة فى أصغن ال فإئى
 سوع فلائ٤ ٠ خ الطريق(( في أفذقلائًح لئال الهة،
 أحذ تصع ولم ناحواد النوءنم الكال؛ هذا الئعت

وؤح )> :لموسى قال قد الرمة وكائ عليه. ن نسة

 ٣٣ الفصل
 ٧و١:٣٢أخر١

 ؛١٧:٣ش٠؛١٣و
 ٧:١٢بتك

 ؛٣٤:٣٢تخر٢
 ؛١٤شه:
 ؛٣١-٢٧:٢٣ثخر

 ١١:٢٤يش
 ؛٨:٣جخر٣

 ؛٤وه٢١:١٦حءد
 :ه٣٣؛٩:٣٢خخر

 ؛٣٩و١:١٤دءد٤
 ١:٤؛أس٣:٩ذءز

 ٢٣و ١٧: ٢٤ حز ؛٤و
 (٢٣: ١٣٩ د)مز ه
 ٤٢: ٢٩ ذخر ٧
 ٢٩:٤؛ستث ٤٣و
٢٧:١٦ عد ٨

 إن الرئبة. صاب سعبًا أنيم إسرائيل: لبني
 أفئييغز. وسطغز في واجن؛ لحظه صعدت

 أصع ماذا فأعئزر عنلائً نيتتك اخلع اآلن ولكن
 ٠ حوريب حبل منه نيتتهم تنوإسرائيال فبرغ٦ بلغًا((*

االجاع خيمة

 خاح لة وضبها الحيته موسى وأحن
 ))خيقة وذعاها التحلة، عن بعيدا التحتة،

 الرمة من تطب فئ كالو -فكائ ٠االماع((ز
 التحلة. خارج التي االجتماع حيتز إلى ئخزخ

 إتى موض خرح إذا اشب جمبع وكائ٨
 باب في واجد كزع ونقفوئ بغومون الخيتة

 يدحال حر موشى وراء وئظروئ حيتبهاش
 موسى دحال إذا الثحاب عمود وكائ ٠ الحيته
 ويتكلزص البتة. باب عنن وتقفه ينزل الحيته،

 عمود الثعب جمع فبرى١ ٠ موسى مع الرمة
 كوع ويقو؛ الحيتو، باب عنن واقعا الثحاب،
 باب في واجد كزًا جدوئض٠ودس الثعب
 كما لوجرط، وجها موسى الردة وئكنز ٠ حستبه
 إلى موشى رجع وإذا صاجبة. الرحل يكلم

 ال العال؛، نوئ بئ تشوع خادلذظ كان الفحلة
الخيتة. داحل مئ يبح

الرب ومجد موسى

 لي: قائال أنث ))اظر. للربًا: موسى وقال١٢
 مئ دغرفني لم وأئ الغب، هذا أضعذع

 ؛٨: ١٢ رد ١١٣١: ٤ضم ١٠٧: ٩٩ ؛ض ١٨:٣١ ؛٢٢: ٢ه۶من٩
؛٣٤:٣٢؛١٠:٣عخر١٢١٣:٢٤؛ظخر١٠:٣٤تث

 لشعبه موسى محبة بلغت كتابك. مئ فاخمىن وإآل ٣٢:٣٢
 يبسرون يراهم كيال حياته لخسارة الكلى استعداده حذ

 ، أعاله موسى إليه مجبر الذي الكتاب ويهلكون.-أى ميرابهم،
 (.٢٨: ٦٩ )مز األحباء(( ))بعر بايقول المزمور صاحب صدكؤه
 .كتابك(( من ))أمحنى معناه ما يشكل ألوانه السابق فالموت

 رو في أنسبائه ألجل مشابها موقعا بولس الرسول أظهر وقد
٣-١:٩.

 أرض فدخول سبغة. أخبارا الثار األخبار تفثت ٦-٢:٣٣
 .عاب قد الطريق في معهم الله حضور لكزًا ،يلع لم ابوعد
 به؛ الحنة باإلمكان يكن لم لآلباء والميثاق الوعد ستلم
 قد ،الرحلة طريق فى اإللهئ الحضور أي ،ثابائ كان ما ،لكئ
 تخر وإذ هذا، (ًا٢٠٣-٢٠:٢٣ )رج الخطبة بسبب انتبفاه

 تلثغهلم على جلى دليل لهو بالزينة، التحتي عن الثعب

 والرماد. بالمسوح سثح كمن هذا بعملهم كانوا فقد القلبى.
.٨:٣رجح٢:٣٣  المكان موسى حيمة أصبحت اإلجتماع. خيمة ٧:٣٣

 )ع لوجه(( ))وجها وشكتمان موسى الله يلتقي حيث ،الخاض
 الشعب أن ثلة من وما االجتماع. خيئة بناء قبل (،١١

 الله حضور انعدام إلى اسه قد بعيد مى يراقب كان الذي
 ،وثقة أمانة بكئ ،يضبع موسى يجد أخرى وه ١٧ذ١٢: ٣٣المياثر.

 جديد من إليها مجير التي االكة ألجل الله أمام اشع بدور
 من أنه جبدا موسى فهم فقد ٠. ( ١٦و ١٣ )ع ))شعبك؛( : بالقول

 باقى عن ثغرز شعب ثئة يكون لن الله، حضور دون
 المكورة موسى إيثار وإذ هذا، ئدا؟ الثير إدا تجز الشبوب،

(.١٧ )ع لشفاعته إيجاببة بنتيجة أتى قد الرب، قدام واقعا



٢٠٥
 باسملة، عزفتلئآغ قلن: قد وأئ تعى. درسزًا

 ئئ ؛فاآلألإنه٣ غيثى. في يعتن أيثا ووددن
 طريعلئآف فعلمنى غيثين فى يعتذف وجدت قد

 وانظر غسلة. فى يعتن أحذ لكى أعرقلة حثى
 كديو ل ))وجهى فقاالًًا١٤ ٠ال نعد(( األمه هذه أن

 فال وجهلئآ يبدرن لم ٠))إن أل؛ فقاال١ً م. فافخلة((
 وجدت أدي تعلفًا بماذا افإئه ههنا، مئ دصعدنا

 بتسيولة أليس ونعبلاًئ؟ أنا مقلخه فى يعتن
 اللعوب جمبع عن وسعبلة أنا فثمتازد ؟ معنا

 الردئ( فقاال١٧ األرض((* وجه على الذيئ
 عنه اتكلمن الذي أيثما األمز ))هذا لموسى:
وغوثك غيتى، في يعتن وجدئ ألئد أفقتذي،

 ))اجير فقااًل؛١٩ ٠أ نجذلة(( ))أرنى ذاًل؛١٨

 الرذ باسم وأنادي لمدانلة. جوذتيب كزًا
 وأرخإت أئراؤئ، نئ عتى وأقرا؛ئت قذانلة.

 وجهي، ترى ٠أن تقدر ))ال وقااًل؛٢ أرخًا((* ص
 الرذ؛ وقاال٢١ً ٠وئعيس((ج نرانى ال اإلنساثًا ألن

 الشخرة. على فتقئ تكازًا، عندي ))هوذا
 في أظفلح ألي فجدي، اجتان نغى ويكوند٢٢

 حئى بيدي وأسوئدخ الشخرة* مئ دقرؤح
 وأتا وراني، فتظر ندي أرقع دم٢٣ أجتار.
٠وئى((د فال وجهي

جديدة حجرية ألواح

 ؛١٧:٣٣عخر١٢
 ؛١وه١٤:١٠يو
 ١٩٠٠٢ تي٢

 ؛٩:٣٤بخر١٣
 ؛١١:٢٧؛٤:٢قضه
 ؛٣٣:١١٩؛١١:٨٦

 ؛١٠و ٧:٣ذخر
 ؛١٤و١٢:٣٢؛١ه:
 ٢٩و ٢٦٠٠٩ -ث
 ؛١٢;٣لخر١٤
 ؛٣٧:٤تث
 ؛٩:٦٣إش

 ؛١٠:١٢متث
 ؛١٩٠٠٢٥

 ٤:٢٢؛٤٤:٢١يش
 ٣:٣٣تخر١ه

 ؛١٤:١٤ءد٠١٦
 ؛١٠٠٠٣٤ خر و

 ٣٤و ٧٠٠٤ تث
 (١٦ي)جه:١٧
 ١٦:٢٤آخر١٨

 (١٦:٦ى٠١؛)١٧و
 ؛٧و٦:٣٤بخر١٩

 ١٦و١:ه٩ت)رو
 ٤٠٠٤ (؛ث)رو١٨و
 (١٦و

 (٣٠:٣٢ج)تك٢٠
 ؛١٤:٢ش٠ح٢٢
 ؛٢١:٢إش
 ؛٤و١:٩١خمز
 ١٦ه:١؛٢:٤٩ إش
 ؛٢:.٣٣دخر٢٣
(١٨:١)يو

 ٣٤ الفصل
 ؛١٢:٢٤آ)خر١

 ١٦و١:ه٣٢؛١٨:٣١
 (؛١٣:٤؛تث١٩و

 ٤و٢:١٠بتث
 ١٨و ١١: ١٩ تخر٢

 ١٢٠٠١٩ دخر لم

 ١١-٩:٢٤ ؛١٣و
؛٩: ١٩ خر٤ ه

 دف وناخض اللحائ٣٤

 التى الكلمام اللوحين على أنا فاكينب
ككردهما* اللذش األونس اللوحين على كانت

 ١٩:٣٣ءخر
 ؛١٨:١٤خءد٦

 نح ؛٣١: ٤ تث
 ؛ ١٣: ٢؛يو، ١٧: ٩

 ؛٤:٢درو
 ٤:١٠٨ذمز
 ؛ذمز٦:٢٠رخر٧
؛٩:٩؛دا٤و ٣:١*٣

 ٣٤ ،٣٣ اخلروج
 إنى الضباح نى واصغذ للضباح. نسئعدا وئئ٢

 رأسي على هنالة عندي وقئ سيناؤ، جبل
 تر ال وأيثما معلة، أحد يصعن وال٣ ٠ ت الجبل
 تع ال والبئر أيثما الم الجبل. كل نى أحد
 مئ لوحين شقئ٤ الجبل((ث. ذلك جهة اقى

 وضعن الضباح في موسى ويكز كاألونين* حجر
 قدو نى وأحن الردة؛ أنزة كما سينا؛ جبل إلى

الخجر. لوخى
 عنذة فوقئ لئحابج*١ ني الردح هوذرالً

 قذاته، الردح فاجتار الربًا. باسم ح ونادى هنالة
 بطيء ورؤوفًا، رحيزخ إلن ))الردة الردة؛ ونادى

 حافظد٧ ن. والؤفاخ د اإلحسان وكثير العشب
 والئعصفة, اإلثم, غافذذ ألوفخ. إلى ر اإلحسان
 إثم ئغثغذ إبرا؛. سئرئ لن ولكته والغلئه.

 الجيل في األبناء( أبتا؛ وفي األبناء، في األبا؛
 إر وحرش موسى *فأسع * والزاى(، الغاذ
 فى يعتن وجدت ))إنه ٠وقاتًا.٩ وسجد. األرض
 وسطنًا، فى الئئذ فلسرص الئئذ أيجا غسلة

 وحطئثنا واغفزإثتنا . الرقبة ض ضلت سعب فإده
 تجذاظ. قاطع أنا ))ها افقاد؛ ٠ئلكا((ط وادجننا

 ني يخلق لم ع عجائب أفقل سملة جمع بذا؛
 جمع فقرى األتم؛ جمع وني األرص كل

 إنه .الربًا فعل وسطه فى أنت الدي السعب
٠ذهيبغ معك فاعله أنا الذي

 طاردى هاأنا اليو؛. موصولة ماأنا ))إحئظهف١١
والصين والكنعانقئ األمويئ قدك ٠من

 ٣: ١ نح ؛ ١١لما: مي ؛ ١٤: ١.أي ؛ ١٩:٢٤ ش٠س ؛٩: ١يو١ ؛٣٢: ٤ أف
 ؛ ١٢:٣٣ رز ؛٣: ٣٣ خر ض ؛ ١٦ -١٢:٣٣ خر من ٩٣١: ٤ رخر ٨

 ۶؛غ ١٤:٧٧؛مز٣٢: ٤ ؛عتث٢ه: ؛تث٢وم ٢٧:٣٤ظخر ١٠١٤:٩٤
٢٣: ١١ يش ؛٢٠٠٣٣ ؛٣٣-٢٠:٢٣؛ىخر٢:ه٦ تثر ١١٦: ١٤٥

 ، الله مجد من المزيد رؤية طلب قد موسى أن بما ٢٣—١٨: ٣٣
 أن بذ ال كان ، (٨: ١٢ عد )رج اختبره أن سبق ما على عالوة

 .يموت لئال ،ولوجرا له ليستجيب احترازدة معاير الله يضع
 من كائ ، يختاره نحومن ورأفته الله لطف عن النظر فبصرف

 .حيا يبقى وأن ، الله وجة يرى أن يستبع لم موسى فإذ ،كان
 نور إلى المتحولة الله طبيعة من موسى شاهده الذي كان فمهما
 موسى بقنم ولم ، وراني(( ))فتنظر : بالقول أسيرإليه فقد باهر،

 يو١ ؛ ١٨: ١ يو )رج لذلك وصعب أي أبذا، بعد ما ني
١٢:٤.)

.١:ه٩رجرو١٩:٣٣
 إيجاد يعنى الميثاق تجديد إذ لوخنب. للئ سث ١:٣٤
 الله كتب اللذين المكسورين األصئين الثوخين بدل لوخين
(.١٩٠٠٣٢ )رج العشر الوصايا شخصسا، عليهما
 أروعين موسى فيها يمكث التى الهاتية المرة إئها ٢٨-٢:٣٤
 (.٣٢-٢ه ف )رج سينا* جبل على ليلة، وأربعين نهازا

الله. شخعإة عن السهادات إحدى هذه ٧و ٦:٣٤

٠٦و :ه٢٠رجح٧:٣٤ .٨:٣رجح١١:٣٤



٢٠٦ ٣٤ اخلروج
 ا أن ورخ احقرن والغبوسقئ* والجويئ والغريئ

 إليها آم أنن التي األرض شكان مع غهذال تقطع
 تهدموألل بل١٣ وسطك، في فحا نصيروا لئال

 وتقشآلم أنصابهئ، ودكسروئ مذابحهت،
 الرت ألن- آخزن، إلله تسخن ال فإك١٤ سواكًا*

 تقعلع أنه احكرنودخ ٠هو عيورد إله لهيور. استذهـ
 آلهتهم ورا؛ فقرنوذي األرض، شكائ مع غهذا

 ذبيحتهم، ونه ي وض أ فدغى آللفنًا، وئذتحوذ
 ورا؛ يائهًا فتزني لبنيلثًا، يايًا ورخ وتأحدت١٦

ألفهًا* ورا؛ نزنوذث يبك ونجقلرخ آلفهًا،
 دحعظو١٨ ٠ ج نسبوكه آلفه لتفيدليًا تصيخ ال ))١٧

 أئرقلثًا كما فطيزا تاكل أتام سبغه العطيرح* عين
 خرجن نهرأبيذخ ألئآلفى سهرأبين، وقب فى
 ذكرا يوتن ما وكزع رمد، فاج كلع لي١٩ ٠وصز ص
 الجمار بكر وأائ٢ ٠وشاؤ قور وئ بكرا نواشيليًا ض

 بكر كرع ٠ عثثه تكببز تفدم لم وإنه بشاؤ، فتغديوذ
 ٠فارغيئر أمامي تظفروا وال تفديه، ننيلثًا ورخ

 فيه* فتستربح السابع اليوم وأائ تحض، أتام ن سه
 وكصتع٢٢ تسقريح* الحصاد وفي العالحه في

 وعين الجنطه* جصاد أبكار األسابيع عين لتفسلائً
 الستة في نرام ؤالثس٢٣ السته* آخر في الجمع
 إسرائيل* إله الرت الثن ليًاأما؛ دكو جميع تظفر

 يخوئلائً، وأونع دذاوليًا مى األئز أطردض فإئي٢٤
 أما؛ لتظغز تصفن حيرًا أصلغًا أحذ تشتهي وال

 على تذق ال٢ الستة* في نرام ث قال إنهلكًا الرت
 عيد دجه الغد إنى ص زيغ وال ذبيحتي، خميردم

 ٣٢:٢٣كخر١٢
 ٣٣و

 ؛٢٤:٢٣لخر١٣
 ؛متث٣:١٢تث

 ٢:ه٦؛ض٢١:١٦
 ؛٤:١٨مل٢؛٢٦و
 ٤و ٣:٣٤أي٢

 -ه(؛٣:٢ن)خر.١٤
 ؛٦:٩)إش٠
 (؛١ه:ه٧

 :ه؛٢٠و)خر
 (٢٤: ٤ ث
 ؛١٧:٢يض١ه

 ؛٢و١:٢أءده
 ؛٣٨و ٣٧:٣٢ تث
 ١و.٧و٤:٨كو١ب

 ؛١:٢٨تتك ١٦
 ؛٣:٧تث
 ؛١٣و ١٢: ٢٣ يش

 ؛٢:٩؛ءز٢:١١مل١
 ؛٢٥: ١٣ خ

 ؛٢و١:٢نءده
 ٤:١١مل١

 ؛٢٣و٤:٢٠جخر١٧
 ؛٤: ١٩ ال ؛٨:٣٢
 ٨تثه:

 ١:ه١٢حخر١٨
 ؛٢:١٢؛خخر١٦و

٤: ١٣ 
 ؛٢:١٣دخر١٩
٢٩: ٢٢ 
 ؛١٣:١٣ذخر٢٠

 ؛٢٩: ٢٢ رخر
 ١٦: ١٦ تث ؛ ١٥: ٢٣
 ؛٩:٢٠ذخر٢١

 ؛١:ه٣١؛١٢:٢٣
 ؛٣: ٢٣؛ال٢:٣ه

 ١٣: ه نث
 سخر٢٣

١٧-١٤:٢٣ 
 (؛٢:٣٣ش)خر٢٤

 ؛٢٣:١١ش٠
 (؛٢١:٤مل٠١
 ؛١٦-١٤:٣٦ اي٢

 :هه٧٨مز
١٠:١٢صخر٢ه

 ئيم إلى دحضزه أرضلائً أبكارض أولخ٢٦ الفصح*
٠ أنه(( باس خدتا تطح ال إلهلاًئ* الرت

 هذو لتفسلائً ))اكتنط لموسى؛ الرت وقاال٢٧ً
 وطعدخ الكلمام هذو بحسب ألدني الكلمام،

 عنن هنالائً وكان ٠ إسرائيل(( ومع معليًا غهذا
 حبرا يأكل لم ليله وأرقعيئ نهارا أرتعبوًاظ الرت
 كلمام اللوحس على فكتذع ٠ ماء تشزذ ولم

العشز* الكلمام الفهد،

يلمع موسى وجه

 سينا؛ حبل وئ موسى تزن تتا وكادًا
 وئ تزوله يمنت موسى، يد في الئهادغ ولوحا

 صان وجهه حلن أنه نعلم لم موسى أن الجبل،
 وجميخ هاروئ فتظز معه* كالوه في ف يلتع
 تلتع، وجهه حلن وإذا موسى إسرائيل تني

 فزحع ٠ موسى فذعاضًا إليه* تقتربوا أنه فخافوا
 الجماعة، في الرؤساء وجميع هارون إليه

 بنى جمح اقبرت دليًا وتعن ٠ موسى فكلتهًا
 معه الرت به تكت ما بكل ًاف٠فأوصاله إسرائيل،

 الكالو وئ موسى فع ولائ٣٣ سينا؛* جبل في
 موسى وكائ٣٤ تردعاك* وجهه على جفل معهًا،

 التربع ل يع معه ليتكبًا الرت أمام دخوله يمنن
بما إسرائيل قني وئكائً ئخرخ دم يخرج، حثى

 ٩:٣١ تث ؛ ٤: ٢٤ ؛ ١٤: ١٧ ذخر ٢٧٢: ٢٦ تث ؛ ١٩: ٢٣ رخر ٢٦
 ٤و٢:١٠؛٣١:٤؛تث٤و١:٣٤؛عخر١٨:٢٤ظخر٢٨
 ٣:٢٤ دخر ٣٢٧:٣كو٢ ؛٢: ١٧ دمت ؛ ١:ه٣٢ غخر٢٩
(١٦-١٣:٣كو٢ل)٣٤ (١٤و ١٣:٣كو٢ك)٣٣

 من المزة هذه التحن) إذ ٣٢: ٢٣ ح رج ١٧-١٢:٣٤
 تستطيع الوثنية أن إلى تنبيها تضئن العالمية، المعاهدارد

 كجيران بدعوتهم وذلك ،نزكها في توقعهم أن بسهولة
 في ح التز ألي أو ، بري، ظاهرها التي والئمهم- إلي ،صالحين

 الفريدين. بآلهة اعتراائ تتطلن كغذه مناسبام ألن ،بينهم ما
 إلى الغمديد اضطرارهم ،بعد ما في تاريخهم أظهر وقد

 عصيانهم. نتيجة حصلت أقهركوارث كما ، كهذه توجيهات
.١٤:١٢رجج١٨:٣٤
.٢:١٣رجح٢٠و ١٩:٣٤
 .٨:٢٠رجح٢١:٣٤
.١٩-١٤:٢٣رجح٢٦و٢٣و٢٢:٣٤
 على األولى المزة فغي الثانية، المزة نقيض على ٣-ه٢٩:٣٤
وجوده .سبب موسى وجه يلمع (،لم١٤:٣٢-١٢:٢٤) الجبل

 سوى االولى المزة في يذكر فلم طويلة. لغترة الرت حضرة في
 المزة فى أثا (. ١٨: ٢٤) ليلة وأربعين يوائ أربعين غاب موسى أن

 ،ليلة وأربعين نهارا أربعين موسى لغياب دكئ جرى فقد الثانية،
 أو يأكل أن دون من الرت مع هناك كان أنموسى وقدأضيف

 الطبيعة إلى يلفت أضيف ما أن يبدو متا (،٢٨ )ع يشرب
 بالمناسبة مقارنه المناسبة فهذه الثانية. للمناسبة المختلفة

 الخطية بسبب المحلة إلى موسى الرب بإرجاع ئقطع لم ،األولى
 حضور عالمة يتهبًا مذعن، شعًا اآلن وثئة (.١ -*٧:٣٢)

 أو الله، يكلم ال موسي كان فحين معانذا. شعبا وليس الله،
 وقل وجهه. على البرع يفع صبان ،أوباسمه الله بسلطان الشعب

 المجد رؤية من الئعذ متع البرح أن إلى بولس الرسول أشار
 غتى وإلى القديم، العهد كفاية عدم إلى ذلك وعزا الزائل،
(.١٨-٧:٣كو٢ ح )رج بولس أيام في اليهود



٣٥ ،٣٤ الخروج ٢٠٧

 ٣٥ الفصل
 ٣٢:٣٤أخر١

 ؛١و*٩:٢بخر*٢
 ؛ ١٣: ه ؛تث٣: ٢٣ ال

 ٣٦-٣٢:١تءده
 ؛١٦:١٢ثخر٣

٢٣: ١٦ 
 ٢و١:٢جخره٤

 ؛٢:٢هحخره
 ؛ ١٤: ٢٩ أي١

 ؛٤٤-٤١:١٢مر
 ؛١٢-١:*٨كو٢

 ٢٤:٣٨؛خخر٧:٩
 ؛٨:٣٦ دخر ٦

 ١٤:٣٦ذخر
 ؛٦:٢رخره٨

٢٥ -٢٣: ٣٠ 
 ؛٦-٢:٣١زخر١٠

 ٢و ١:٣٦
 ؛٢و١:٢٦سخر١١

١٤:٣٦ 
 رخر ١٢
 ٢٢-١٠:٢ه

 ؛٢٣:٢صخره١٣
 ؛٣٠:٢ضخره

 ٦و :ه٢٤ال
 ٣١:٢طخره١٤
 ؛١:٣٠ظخر١ه

 ؛٢:ه٣٠عخر
 ٣٨-٣٤:٣٠غ/

٨-١:٢٧فخر١٦

 أنى موض وجه بنوإسرائين رأى فإذا يوضى*
 وجبه طى الثري يرد موشى كانى نلتع جلذه
محة. كتكلم يدحن حئى

السبت فرائض

 هى ))هذه؛ وهم: وقاالً ئين١إسر بني ٣٥ ممض؛جماحة ;وجع رح( أل ٣٥

 أتانم رتدب شخ، أن الرمة أنز التي الكلمانأ
 لغإ يكون ففيه ابتاي اليو؛ وتا غتبًا، تعقرًا
 فيه تعترًا فئ كرع ٠ للرميح نثذس عطلة سبة
 جميع في نارا قشعلواث ال٣ يقلالت. غتأل

 ٠ الثيب(( يو؛ ندداكنكم

االجتإع خيمة لبناء مواد
 قائألة إسرائين قني جماغة كن موشى وكللم٤
 حذوا قائألة الرمة به أمز الذي لئىءج١هو ))هذا
 ح سموح قلبه نئ كن للرسمة. تقدة عندكم من

 وحاسا، ونشه ذلهباخ الرسمًا؛ بتقدنة فلبًامتن
 وسعر وبوصا وقريرا وأرجواداد وأسمانجونائ

 ننمن ولجلون متئر؛ كباش ولجلوذ٧ ن، يعرى
 لذهرًا وطياقار للشوي وزيدامح سنعر، وخشبًا
 وججاذ؛ جزع وجحاز؛٩ ابغطر، وللبخور الغسته

 العلب حكيًان وكن ٠ والشلر للرداع ترصيع
 الرمة.*, به أتر ما نمن ونصثع فليًات مح سكم

 وألواحه وأسشة وعطاءه وخيتئه التسكزآس
 والثابوتش١٢ ووئاعدًا؛، قة وأعوذ وعوارصة
 الئجفأل، وججاسمًا والعطاء وعضويه،

 ض وخبر آنيبها، ونمن وغضؤيها والمائذ؛ص
 ونيت وشرجها وآنيثها الغدوي وننار؛ الوجوو،
 ودهرنآع وعضويه، البخور ظ ونذلح الشوي،

 الباب وسجفًا العطر، والبخوذغ الفسمتة
 وسباكه الئحزقه ف وتذيع الفممكز، لبدحل
 والورخفة آنسه، وكن وغضؤيه له التي الثحاسي

 ١٨-٩:٢٧ىخر١٧
 ؛١٠:٣١ذخر١٩

 ٤١و ١:٣٩
 ؛٢:٢لخره٢١

 ٢٦و ٢٢و ٥٠٠٣٥
 ؛٢٠٠٣٦ ؛٢٩و

 ٢٤:٣مخره
 ؛٣و٢:٣٢نخر٢٢

 ٢:١١هخر
 ٨:٢٩أي١د٢٣
 ؛٣: ٢٨يخر٢ه

 ١٠٠٣٦ ؛٦:٣١
 ؛٦٠٠٢٩ أي١أ٢٧

 ٦٨:٢ءز
 ٢٣:٣٠بخر٢٨
 :ه٣تخره٢٩

 ؛٣:٣٦؛٢١و
 ٩:٢٩أي١

٦-١:٣١ثخر٣٠

 وقواعذها، وعبنقها الذار وأستارف وقاعنقها،
 وأوتان الفسمكز، وأوتاذ١٨ الذار، باب وسجفًا

 في للخدنه الفنسوجة ولهياسمًاال١٩ وأطنابها، الذار
 الكاجن، لهارون الثثنسة والئياسمًا التقدس،

٠ للكهادة(( سه سمًا وثيا
 عذام يرًا إسرائين قبي حماغة نجًا كخرج

 ذنه ونمن قبة، أنفثة نئ نمن جاء ۶٢ موشى،
 لففن الرسمًا م بتقدئه جاءوا روحة. سئحتذل
 وللئياب خدنتها ولكئ االجتماع خيتة

 نمن الئساي، مع الرجاال وجاء الئثذسة.
 وخوابهآ وأقراطذن بخزائهًا جاء الثايب، سموح
 قدم نرخ ونمن الدلهب. مرخ نتاعير نملئ وقالئد،
 عنذة وحذو نرًا ونمن٢٣ للرئبًا. ذلهب قدنه

 يعرى وسعر وبوض وقرير وأرجوانا أسمانجونى
 بها. جاء كخس، ولجلون ئحئرة كباش ولجلون

 بتقدنة دجاء وحاس قشه قدوته ولم نئ نمن٢
 لضنفه سنط خشمة عنذة وحن نرخ ونمن الرسمًا.

 الئساي ونمن٢ به. جاء القتن يئ ما
 يئ وحئئ بأيديهن غرلئ العلب ي التكيمام

 ٠ والبوص والعريز واألرجواني باألسمانجونى الغزل
 بالجكتز ولوبهن أنفشتفن الغوادي الئساء ونمن٢٦

 بججاذة جاءوا والرؤساءأ٢٧ اليعؤى. سعر عؤلئ
 ، والشدر للرداع الئرصيع وججار الجزع

 النممتة ولنهز للشوي والريب ب وبالطيب
 الرجال جمبع إسرائين، بنو الفطر. وللبخور
 ء بئي يأتوا أن ولوبفز سئحتؤزت الذيئ والساء

 يد طى تصع أئ الردة أنز الذي الففن لكن
الرسمًا* إلى تبرقا به جاءوا موشى،

وأهولثاب بصلئيل

 تد ))اطروا* إسرائين؛ لتنى موشى وتان
 سبطر ٠ين حور بئ أوري بئ قهشلئينث الرمة ذعا

 بالجكئة الله, روح يبئ ومائه٣ باسيه، يهوذا

.٤٣:٢٨-١١:٢ه ح رج ١٩-١٠:٣ه بتوا ال إسرائيل بني أن اسئ هذا يبئن ٣٨:٤-.١:٣ه
.٢: ٢٥ ح رج ٢٩-٢:*٣ه - ١٨:٣١ -١: ٢٥ في الله حذد كما المكن

 شاهما التذين الغاتتين الله أعطى لقد ١:٣٦-٣٠:٣ه ،أيثا الزة هذه إنافى ب نتة .٨: ٢٠ رجح٣-١:٣ه
كاتا أنهما ئرجح متا صناعتهما، لبعتما أيبا مهار؛ باالسم ٠٠ ٠الغبت يوم التار إيقاد يمغ

.١١-١:٣١ ؛٣: ٢٨ ح رج البنا،. لغرق العائذين أو المشرش .٢: ٢٥ ح رج ٩-٤:٣ه



٢٠٨ ٣٦ ،٣٥ اخلروج
 والخبرع صنعة، وكل والتعرم والثهم

 والغشؤ األلهب في .ليعتن مختزعات،
 ويجار لألرصيع، ججار ودقثب ٣ والنحاس،
 وى صنفة كل فى لنعمل الحشب،

 هو يعلم أن فالبه في وجغل٣٤ الئخئرعام.
 دائ. سبط يئ أخبساماك بئ ج٠وأهوليآدئ

 غمل كل كصنعا قلب جكتة ئأللهماح قد٣ه
 في والكزاز الحاذى والحام الئثاش

 والبوص والقر واألرجوس األسمانجونى
 ضخه كل صايعي الساج. غتل وقئ

٠الئخقوعالتؤ وثخئرعي

٣٦

 ٦:٣١جخر٣٤
 ؛٦و ٣:٣١خر٤٣ه
 ؛١٤:٧مل١؛٣١:٣٠ه
 ؛١٤:٢اي١

٢٦: ٢٨ إش

 ٣٦ الفصل
 ؛٣:٢٨ أخر ١

 ؛٣وه١٠:٣؛ه٦:٣١
 ٨:٢بخره

 ٢١:٣تخره٢
 ٩٠ :ه٢٩أي١؛٢٦و

 ١٧و
 :ه؛٣ثخره٣
 ٢٧؛٣٥ خر ج

 ؛١٤:٢٤أي٢هح
 ؛١-.٦:٣١

 (٣و٢:٨كو٢)
٦٤:٨مل١خ٧

 وكئ وأهوليآت نضلئيل ))فقعتئ (١٤٣٦)
 الرب فيه جفئ قد العلب، حكيم؛ إنسا

 يئ تا صنعه ًاصتع أئ ليعرفًا ووهتا جكته
٠ الرت(( أتر ما كئ يحتب ب، التقدس غتل

 ركل وقئ وأهوليآت ئضلئيل موستى فذعا
 فلبه: في جكته الرت حكل قد الثلب؛ حكيم

 القكل إلى يتعن؛ أئ قلبه أنفشنت تئ كل
 األقدته كل موشى قذام يئ فأحذوا ليصثقه.

 التقدس غتل لضنفة بتوإسرائيل بها جاءج التي
 تؤركا ع بثي أيثما إليه جادوا ولهم نصثعوة. لكئ
 كئ الضاعيئ الحكماؤ كئ فجا٤ صباح. نمأل

 لهم الذي غتله يئ واجد كئ التعدي* غتل
 ٤))قجي قائليئ: موشى دوكلموا نصثعوئه.
 التي للشنفة الفتل حاجة فوق بكثيرح السعت

 صودا يغذوا أئ موشى فأتر٦ ٠ بشنعها(( الرت أتر
 إمرأة أو ركل يصغ ))ال قائليئ؛ التحلة في
 الئعدئ فامقتم ٠ بتقدس(( لقدتة أدشا غمأل

 الفكل لقئ اكفانتهم كانث والتود٧ الكب. عن
٠ وأكيرخ ليصقعوة

 ١٤-١:٢٦دخر٨
 ٥: ٢٦ ذخر ١٢
 ٧:٢٦ دخر ١٤
 ١٤:٢٦ذخر ١٩
 سخر٢٠
٢٩-١؛ه٢٦

االجتع خيمة

 الثكل صايعي وئ قلب حكيم كئ فضتعوا٨
 تبروم بوص يئ سعى عشر لتسكئد١

 ضعة بكروبيلم، وقرور وارجوس وأسمانجونى
 دماز الواجذة القعة طول٩ ٠ضقفها حاذى حائس

 أردع الواجذة القعه وغرغل ذراغا، وعثدروئ
 ووضئ اللعق. لجميع واجذا قياسا أذرع.
 ووضئ ببعض. نعضهًا الئثق يئ حمائ
 غرى وصع١ ٠ بيعفي نعضها القعق يئ حمتا
 في الواجذة السعة حاشية عز أسمانجونى يرًا

 في ضغ كذللائً الواجد. الصل يئ اش
 اقاني. المؤصل يئ اش القعة حاشية

 الواجذة، السعة في صقع ن غرن؛ اخمسيئ
 في الذي السعة طرف في صم غرو وخمسيئ
 تعضها الثرى كانب نقابته الغاني. الموصل
 ذلهب، يئ شظاظا حمسيئ وصدع لبعفي.
 فصان باألشظة* ببعفي نعشهما القعس ووصل

٠التسكوئاجذا
 فوق حيته يعرى سعر يئ سثعار وضغ١

 طوال١ً ٠ضقفها سعه غشزًا إحذى ٠ التسكن
 القعة وغرغل ذراعا، قالثون الواجذة القعة

 غشره لإلحنى واحذا قياسا ٠أذع أربغ الوإجذة
 وميائ وحذها، القعق يئ حمتا وذصل سعه.
 غرو خمسيئ وصغ وحذها. الئعق يئ

 الواجد. الموصل يئ الئزفؤة القعة حاشية على
 القعة حاشية على غروة خمسين وصغ

 يئ شظاظا خمسيئ وضغ الثانية. الموصلة
 وضغ وجذًا. لنصير الحيته ليصل دحامي
 وغطاة ئحئزة، حلودكباش يئ للحيتة غطاءر

فوأل. ٠ين قحس جلود ٠ين
 خشب يئ للتسكئ ص األلواح وضغ٢
 وغركل أذع، غشر التوح رطول٢١ قاتن. الئنطر

 إطاعتبم، وقة ،أحانا الشعب عناد من الرغم على ٧-٢:٣٦
 وأبئر ،طوعا وقذموا ،الحدث مسترى إلى ارتفعوا فإنهم
. ٢: ٢٥ ح رج المسكن. لبنا* العمل إليه احتاج متا بكثير
 الماضى. بصيفة العمل عن الغضر يتكرر ٤٣:٣٩-٨:٣٦

ني الثثال حرص مدى على برضوح يدئ الئقرير هذا أن كما

 العمرر. وبرنامج التعليمات بحسب منهم بطلم ما تتغيذ
 الرت أتر ما حسب شى كئ يعملوا باذ الألزمة ترداد الحظ
 ٤٣و ٤٢و ٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٦و ٢١و ٧و وه ١:٣٩) موسى

(.٣٢و ٢٩و ٢٧و ٢وه ٢٣و ٢١و ١٩: ٤٠و
.٢٦رججمعحف٣٧-٨:٣٦



٣٧ ،٣٦ اخلروج ٢٠٩
 الواجد ولتوح٢٢ . . وصئ ذرع الواجد التوح

 ضخ هكذا ٠ باألخزى إحدالهما ش مقروده رجآلن،
 للمسكى األلواح وضخ ٠ النسكى ألوح لجمح
 الهيس. دحو الجنوب حفة إر لوحا عشرين

 العشريئ تحت فقو منه قاعدة أربعيؤ وضخ٢٤
 وتحت لرجليه، قاعذتائ الواجد اللوح تحت لوحا،
 ولجاذب٢ه لرجل; واعدتان الواجد التوح

 جشرين ضخ الئمال حفة إر الغاني اسكن
 التوح تحث فصة* يرخ لها قاعذة وأرتعيوخ٢٦ لوحا،

 ننعذتائ* الواجد اللوح وتحث قاعدتان، الواجد
 ٠ ألواح ليبئه ضخ الغرب نحز النسكى ولمؤحر

 الموثر. في اسكى لزاونقي لوحس وضخ ٨
 كانا سواؤ وعر اسمال، ون ثزذوجس وكاذا٢٩

 هكذا الواجذة. القلعة, إر رأسه, إر مزدوجين
 دمانيه فكانث ٠ الراودئيى لهلتا لبنلثيهما، ضخ
 قاعذه* غشزه ميت فئة يرخ ووواعذها ألواح

٠الواجد التوح تحت قاعديئ قاعذديئ
 الشنطو، خشب مرخ ص غوارخرخ وضخ

 الواجد، النسكى جانب أللواح حمتا
 النسكى جانب أللواح غوارض وخمس

 في اشكى أللواح عوارض وحمش الغاني،
 الوسعلى العارصه وضخ ٠ الثرب دحو الموز

 ٠الغزن إلى الطزذ مرح األلواح وسطو في لقثن
 مرخ حتقاتها وضخ ٠ بذلهب األلواح وعئى

 بذلهب* العوارض وعثى للعوارض، سودا ذهب
 أسمانجونى مرخ ما استجاب وضخ

 حد ضنقه . تبروم وبوص وفروز وأرجواد
 ه أعمن أردعه لة وضخ ٠ بكروبيلم ضثغة حاذى

 ٠ ذهب مرخ رررها ٠ بذلهب وعثاها سنطر، يرخ
فئة* يرخ ووعذ أرخ لها وسيلة
 يرخ اسفة لقدحل سجائط وضخ٣٧

 تبروم وبوص وقروز وأرجواد أسمانجونى
ي ٠ورززها مح خمنه ي وأعينده الئلزار. ضنعه

 وؤواعذها بذلهب، ولضبانها رؤوسها وعثى
٠ لحامى يئ حمائ

١٧٠٠٢٦ رخر ٢٢
صخر٣١
٢٩—٢٦: ٢٦
ضخر٣ه

٣٧-٣١:٢٦
٣٦: ٢٦ طخر٣٧

العهد تابوت

٣٧

٣٧ الفصل
؛٣٠:٣أخره١

؛بخر١:٣٦
٢٠-١٠:٢ه
 ١٧: ٢٥ تخر٦
 ٢٠:٢ثخره٩

٢٩-٢٣:٢جخره١٠

 خشب وبرخ ب التابوت يضلئيالآ وضخ
وغرشة ونصئ، ذراعادخ طوله الثنعر،

 وءثاة٢ ونصئ* ذرع واريغاغة ونصئ، ذرع
 لة وضخ خارج. وونه داخل وئ كئ بدهدي
 أربع لة وسبتة حوال* ذلهب يرخ إكليأل

 عر قوائجه. أدخ عتى ذف وئ حلقات
 الغاني جاه وعتى حلثتالخ، الواجد جاسه
 الئنعر خثب ينه غضؤيئ وضخ ٠ ز لخلعتا

 في العضوين وأدحل بذلهب* وثالهما
 التابوت* لخمل التابوت، جانبي عتى الختقات

التابوت غطاء

 طولة دقى، دخت يئ عطاءت وضخ٦
 وضخ ٠ ونصئ ذرع وغرشة ونصئ، ذراعاز
 ضثفمما الحنراطة، ضنغه ذلهب وئ كروبين

 على واجذا مروائ الخطا. ارفى على
 الكزئ عتى واجذا وكرونا هنا، يئ الكزفبر

 عتى الكروس ضخ العطاخ وئ هنالة. وئ
 إلى أجؤخثفما باسيعلين الكروبائ وكائ حلزل.

 العطاءت، فوق بأجؤخبهما تغشين فوق،
 دحو اآلحر. إلى الواجد كلع ووجهالهما

الكروس. وجها كاأل العطا

المائدة

 طولها الئنطر، خثب يئ المائذؤج وضخ
 ونصئ* ذرع وارتفاعها ذرع، وغرشها ذراعائ،

 ينه إكليآل لها وضخ دقى، بذلهب وعثاها
 شبر على حاحيا لها وضخ ٠حواليها ذلهب

 ذلهب ينه إكليأل لحاحؤها وضخ حواليها،
 ذلهب، ينه لختقات أرخ لها وسيلة١٣ لخواليها*
 لعوائيها التي األرد الروايا على الحلقات ولجغل
 سوقا آلخقاظ كانت الحاجب ءذذ١٤ األخ.

 يئ الغضويئ وضخ١ ٠المائذؤ لخمل للغضويئ
لخمل بذلهب وعثالهما الثنطز، خثب

.٣٠:٢رجحه١٦-١٠:٣٧ .١٨و١٧و١٦:٢رجحه٩-١:٣٧



٢١٠ ٣٨ ،٣٧ اخلروج
 المائذة، على التي األواني وضع١٦ المائذة*
 التي وكأساتها وجاماتها وضحوهاح بحالمها
 تقي* ذهب وئ بها يسكب

 ٢٩:٢حخره١٦
 ٣٩ -٣١:٢خخره١٧
 ٩: ٤ عد ٢٣
 -ه١:٣٠ذثم٢ه

 :ه٣٠ رخر ٢٨
٢-ه٢٣:٣* ذخر ٢٩

المحرقة مذبح

المنارة

 صنفة ٠ققي ذلهب وئ خ الفنار وضع
 كانت ٠وسالمها قاعدها الفنار، صيع الخراطة

 ب ه غ ع وبش ٠ ينها وأزهارها وغدرها سادها كًا
 دالث الواجد جاييها يئ ٠جايبها من خارجة
 سقب ئالث الغانى جاييها ويئ تناوؤ، شقب
 ۶كًاسا ئالئ الواجذة اشبه فى ١٩ تنارؤ*
 قالث الغانية اشبة وفى وزهر، بثجر لوندة

 الشتًا إلى وهكذا ورهر، بغحرؤ لونده كأسام
 الغناذة وفي٢ القاذة* وئ الخارجة اشب

 ودحت وأزهارها* بحجرها لوندة كأسام أرك
 ينها الثعبكين وتحت عجزة، ينها الثعبكين

 الشتًا إلى عجزة* ينها الئعبثين وتحت عجزة،
 وسقبها غجرها كاذت٢٢ ينها* الخارجة الثقب

 ثقي* ذنب يئ واجذة خراطة جميعها ينها،
 ينه وتنافطلها وتالفعلها سبقة، خرجها وصم

 ضثفها دعي ذلهب وزقة وئ ٤ ٠ققي ذخب
 أوانيها* وجمع

-٠ ٠؛
 لحاس،
وسبك
 للقضؤيي* بيودا الئحامي لئبغة

 خثب وئ القضؤيئ
بثحاس*

البخور مذبح

 الثنعلر، خشب يئ البخور ن تذبح وشع
 وارتفاعه ٠مردغا ذرع، وغرضة ذع، طولة

بذلهب وعساه ٠ لمرودة كانت ينة *ذراعاز
 لة وضع ٠ وبروقة حواليه وحيطاقة سطحة قفي:
 حلمتين لة وضع حواليه* ذلهب يئ إكليال

 عتى جايبيه، عتى إكليله تحذ ذلهب يئ
 وضع٢٨ بهما* لخمله لفضؤيي بيس الجاس
٠ بذلهب وعثالهما الثنطر خشب يئ ر القضؤيئ

 والبخوذ ئعذسا، الفسخة دهرتآذ وضثع
القعتار* ضنقة ققائ القطر

٣٨ الفصل
٨-١:٢٧أخر١

١٨:٣٠ بخر٨
١٩-٩:٢٧تخر٩

 وبرضة دنئى ننط.( ٣٨ خشب س التحرلمة مذبح! وحنحبخ ٣٨

 * أذرع قالث وارتفاعه ٠ مردغا أذع، خمس
 كانن ينة األربع* زوياة عتى وروقه وضع
 آنية جميع وضع ٠ بثحاس وعثاة لمرودة*

 والتناسل والغراكئ والرفوش العدوز الغذدح؛
 ئحاس* يئ ضثفها آنيته جمع والتجايز،

 مئ اشكة ضنقة سباكة للغذبح اوضع
 يصفه.. إلى أسعل) مرغ حاجه. تحمئ
األطران األربعة في ظقام أرع

 وضع 1
وعثالهما الثنطر ؛

 عتى الخفام في القضؤيئ وأحال٧ً ٠
 يئ ضثقة مخوقا ٠بهما لخمله الغذبح جايبي
ألواح*

لالغتسال مرحضة

 يئ وقاعذقها ئحاسي ينه بالورحصه وضع٨
 تخئدئ الوئاتي الئئخئدام ترائي مئ ٠دحاس

 االجتماع* خيفة بادب عنن

الخارجية الدار

 دحو الجنوب جهة/ إلى الذازت؟ وضع٩
 ذرع، تبروروثه بوص ونه الذار أستار اقيتي؛

 يئ عشروئ ولموعذها عشروئ، أعيذدها
 وإلى نغمة* وئ ووضبادها األعوذة رزز ٠ لحاس

 عشروئ أعوندهاه درع، مدة ،الثمال مح جهة
 األعوذة ررز ٠ لخاس يئ عشروئ ولمواعنها
 أستار، الئردب جهة وإلى١٢ ٠ذئة وئ ولمضبابها
 ٠غشر ولموعذها غشزة أعوذدها ذراعا، خمسوئ

 جهة ئلى١٣ ٠ذئز وئ وئضبادها األعوذة ذرر
 اللجايب ٠ذراعا خمسوئ الغروى، قحو الثرى

.٣١:٢رجحه٢٤_١٧:٣٧
.١٠-١:٣٠رجح٢٨-٢:ه٣٧ .٣٨-٣٤و ٣٣-٢٢:٣٠رجح٢٩:٣٧

.١:٢٧رجح٧-١:٣٨ .٢١-١٨:٣٠رجح٨:٣٨
.١٦و٩:٢٧رجح٢٠-٩:٣٨



٣٩ ،٣٨ اخلروج
 دالدة أعوذكها ذراعا، غشزنًا خمس أستار الواجد

 الذار باب يئ الغاني وللجانب ٠دالث وقواعدها
 ذراعا، عشزة خممرًا أستار هنا وإلى هنا إلى

 أستارالذار جمع ٠ دالت وقواعذها داللة أعيذكها
 ضه األعجن؛ ووئءذ١٧ تبروم؛ بوص يئ حواليها
 وتفشية قصة يرًا وقضباكها األعينن رزز ٠ كحاس

 غوصولة الذار أعينة وجميع فصة يئ رؤوسنا
 ضنغة الذار باب وسجفًا ٠فئز ص يعضبان
 وبوص وقرمز وأرجوالغ أسمانجونى من الغزان
 لفرخي با وارتفاعه ذراعا، عشرون وطوله غبروم؛
 أربعة، وأعيذكها الذار، أستار بسودة أذع خمس

 نثة، ٠س زررها تحس* منه أرع وقواعدها
 وجميع قضة. يئ وقضبانها رؤوسها وتفشية
٠ كحاس يئ حوانيها والذار التسكب أوتادث

المستخدمة المواد

 مسكن للتسكن، التحسوربًا هو هذا
 موشى أمر بموجب حسب الذي ج السهاد؛
 هارون بن إيثامارخ قدح على الألوقئ بخدتة

 منه حور بن أوري بئ وضلئياًلد٢٢ الكاض*
 ٠ موسى الرت به أتز ما كزًا ضلع يهوذا سبطر

 دادًا، سبطر يرًا أخيساماليًا برًا أهولبآماًئن ومعه
 واألرجوان باألسمانجونى ولمزار وس قاس

٠ والبوص والعريز
 جميع في للفتل التصنع األفب كؤع٢٤
 سع ٠الئقدذةر. ذهب وهو التقدس، عتل

شاقال ودالثوبًا شاقل يئة وسع وزئة وعسشرودًا

 نصف حشيتًا ،وضعت التى الحساب جردة إدًا ٣١-٢١ :٣٨
 فصاعدا، سنن عشرين ابن من (للرجل١٦-١٣:٣٠ شال)رج

 ٤٦: ١ عد )رج رجال ٦٠٣٥٥٠ إلى المجموع ليصل
 والثاقل كخ، ٣٤ حوالى تساوي الوزنة األول(. واإلحصاء

غ. ١١ حوالى يساوي

 المملل ،الغائب الجمع ضمير إدًا .قضع . . .صنعوا ٢و ١ : ٣٩
 (،يتقاطع٣٢-٢ الئذاءة)ع تقرير بواوالجماءة،السيطرفي

 ٨و ٧و ٢ )ع بي ))هو(( المغرد المسجر الضمير هع مرات ٤
 نضلئيل إلى كسير الحمع صيفة أن فيه شاة ال نمتا ٠(٢٢و

 بصلئيل صنعه ما يلحظ المغرد فيما الصناعة، في وشركائه
.بمفرده

٢١١
 ١٩:٢٧ثخر٢٠
 ه؛٣هو٠:١س٢١

 ؛١١:١٠؛١:ه٩
 ؛٨و٧:١٧

 ؛٦:٢٤أي٢
 ؛٤٤:٧ع
 ؛٣٣و ٢٨: ٤ عد ح

 ٦:١٠؛ال١:٢٨خخر
 ١٦و

 ؛٦و٢:٣١دخر٢٢
 ٢٠-١٨:٢أي١

 ؛٦:٣١ذخر٢٣
١٠٠٣٦ 

 ؛٢٢:هو٣دخره٢٤
 ؛٢٤و ١٣:٣٠ ذخر

 ٣: ٢٧؛١اله:ه
 ؛ ٤٧: ٣ عد ؛٢وه
١٦: ١٨

خر سمد ٢٥
 ٢:١ءد ١٦-١١:٣٠

 ١٣:٣٠ شخر٢٦
 ؛٣٧:١٢؛صخر١وه
 ه١:٢٦؛٤٦:١ءد
 ١٩: ٢٦ مدخر ٢٧

 ٣٢و ٢وه ٢١و
١٧: ٢٧ ذخر ٢٨

الكهنوتية الثياب

٣٩

٣٩ الفصل
 ؛٤:٢آخره١
 ؛بخر٢٣:٣ه

 ؛١٩:٣؛ه١٠:٣١
 ٤:٢٨تخر

 ؛١٤-٦:٢٨ثخر٢
٧:٨جال

 مدع التعدوديرًاس وفئه٢ه التقدس* ن بشاقل
 شاقل مئة وسع وألفًا وزده مده الجماعة
 ًا التقدس بشاقل شاقال وسبعودًا وخمسة
 بشاقل الثاقل نعف ض، نصف للرأس

 من المعدوديئ إنى اجتار من لكل الفقدس.
 وبالدة ألفؤ مئة لبستًا فحماعدا، ستة عشريرًا اش
 سه وكانث وخمسيزس. مئة وخمس فخ آال

 ووواعد التقدس قواعدض لشبلئؤ الغصة مرع وزئه
 ٠للقاعذن وزثة ٠وة لليئة قاعدة مئة الججاب*

 والثبعآل والفمشة شاقل مئق والئبع واأللغًا٢٨
 رؤوسها وغلى ة عملك ٠لأل وزرا ينها ضع شاقال

سبعونًا الدقدة ودحاسرًا ٠ يعضبان وؤضلها
 ضع وينه ٠ شاقل يئة وأربع وألفاز وزنة

 الئحاس دوئذبح االجتماع خيتة بالبؤ قواغذ
 التذبح آنية وجميع له التي البحاس وسباكه

 وجمبع الذار باب وقوعذ حوالبها الذار وقوءذ٣١
 ٠حواليها الذار أوتاد وجمع التسكن أوتاد

 والقرد واآلرجواذ األسمانجونى اومئ
 فى للخدنة شسوجة ثباتاب ضثعوا

 لهارون، التى التثنشه الدبابيًا وضثعوا التقدس،
 ٠موض الرت أغزت كما

الرداء

 وأسمانجونى ذهب من ج الزد فضعث٢
 الذي وذذوا٣ نبروم^ ص و وقرمز ورجواد

 ١ )ع المتكررة الألزمة هذه إذ موسى. الرت أمر كما ١ :٣٩
 النوضة، ضبط عن تضر والتى (،٣١و ٢٩و ٢٦و ٢١و ٧و وه

 أن ،آنذاك إسرائيل في للساع أو عصر، كزًا في للقارى؛ كعلن
 ، (٧-٢ )ع األفود صغ في لموسى التفصيلية الله توجهات

 بها التقيد تلم قد (٣١-٢٢(،وجبةالرد)ع٢١-٨والئدرة)ع
.حرفيا
.١٣:ه- ٢٨ ح رج األفود؟ )أو الرداء فصنع ٢:٣٩
 العملية هذه إذ خيوطا. وقذوها صفائخ الذهب ومذوا ٣:٣٩
 لصغر ونحيفة طويلة القماش مئ قبع على للحصول المئبعة

 الطرق مع جئنا تالءمت الذهب تطرير لعمل أو الحلقات،
الذهب. صناعة في لها المعاصرة المصرة



 ٣٩ اخلروج
 وسعر يف ليصلعوها خيوطا ها و وقذ ضغائح

 صنفة والبوص، والؤريؤ واألرجوال األمساجنوىن
 عر ٠توصويي كتثني لة أوضتعوا املوسى.

 منه كان عتيه الذي شذو وزائر اضال* طرحه
 وقروزوبوص وأمساجنوىن ذني ونه كضنفؤه
 حجزى اوضنعوا *موشى الردة أمز كما تربوم؛
 تنقوثيي ذني وئ بكوقيي حتاخيي ح الع
 ٠ إسرائيل بين أمساع حسب عفى اخلادم دقشرًا

 تذكارخ حجزئ الرداع كتعى عىت وومشا
موسى. الردة أتز كما إسرائيل، لبين

الغدرة

 كضنفة املوسي ضنغة د الصدر وضاخ
 وقروز وأرجواد وأمساجنوىن ذهلب وئ الزداخ

 ضلعوا نثنثة مزدفة* كانت ٠ نربوم وبوحس
 نثنثة* سرب وغرشها سبز طويا الشدر*

 ضئ؛ ججارؤ* صفوف أرقغة فيها صعوان و١
 األول* الشئ وزمرن، أصغر وياقوت أحقر غقيق

 وعقيق أزرق وياقوت هبزمان الغاني؟ والشئ١١
 يذشم الرب غرياً اهلالة؛ والشئ١٢ أبقفرًا*

 وجع نزرجن الزائ؛ والئئ١٣ وجنست*
 يف ذهلب مرح بأطواى ئحاخة وقشت*
 بين أمساع عز كانت واجلجار ترصيعها*
 كئقش أمسائهمًا عىت عشز اثين إسرائيل،

 عسز لالثين اسبه عر واجد غل ٠ اخلادم
 سالسل الشدر عىت ونعوا سبائد*
 ئقى* ذني مرح الشفر ضنغة جندولة

 وئ وحلثقني ذهلب مرح خوقني وضتعوا١٦
 ٠ الصدر خزر عز اخللعيني وجفلوا ذهب،

 عز اخللعيني ىف األهلب صغيزقى وجغلوا١٧
 جفلوهلما الصغريين وخزفا الشد* خزر

إىل الوداج كض عىت وجفلوهلما الكوقيئ، يف
األوريم الخل .٣؛>١:ه ٢٨ ح رج اخلدرة وضع ٨:٣٩
إليهما ني أو ،منها أساسثا جزءا وأصبحا ،الغدرة في واشيم

باستمرار. بها يتصالن باعتبارهما
.٣-ه٣١:٢٨ ح رج الرداع. جئه وصخ ٢٢:٣٩
ح رج وبنيه. هلارون األقمصة... وصنعوا ٢٧:٣٩

٢١٢
 ١١-٩:٢٨حخر٦
 ؛٢٩و١٢:٢٨خخر٧

 ٧:٤.ش
 ٣-.١:ه٢٨دخر٨

 ١٧:٢٨ذخر١٠
١٢:٢١ررؤ١٤

 ؛٣-ه٣١:٢٨
 ٧:٨:ه؛ال٢٩سخر
 ٣٣:٢٨ رخو ٢٥
 ٣٩:٢٨صخر٢٧

 ٤:٢٨ضخر٢^

 ؛٩:٨؛ال٣٩و
 ؛١٨: ٤٤ حز

 ؛٤٢:٢٨طخر
 ١ ٠ -٠ ٦ ال
 ٣٩: ٢٨ دخر ٢٩
 ٣٦:٢٨عخر٣٠

٢٠: ١٤ زك ؛غ ٣٧و

 وذضعوهلما ذهب مدل حلعديرل وضلعوا ٠ امهك قط
 إىل اليت حاشئتها عىت ٠الثدذة خرش عىت

 منه حلعتني اوتعوا داحل. من الرداع جهة
 أسعزًا من الرداع كتين، عىت وجفلوهلما ذهب
 وطوا ٠ الرداع رتار فوق وصله عفن وذامه من

 منه حبيط الرداع خلثقى إر حبلثييها الشدذة
 قنع وال الرداع، زتار عىت ليكآل أمساجنوىن
موسى* الردة أتر كما الرداع، عن الشر
أخرى كهنوتية ثياب

 بلها الئشاج، صنفة ص الرداع ن جثة وضاخ٢٢
 وسطها يف اجلثة وقتئة٢٣ أمساجنوىن. وئ

 ال ٠حواليها حاشية ولثتختها الذع، كععخة
 مئ رمانات اجلثة أذيال عر وضئعوا٢٤ ٠تذثقد

 وضتعوا تربوم. وقرمز وأرجواد أمساجنوىن
 يف اجلالجزًا وحثلوا ئقى، ذهب منه جالجزًاش

 يف جلوايها اجلثة أذيال عر الرائنام وسعر
 جلجلال ورماده* جلجلال٢٦ الرائنام* وسعر
 كما للحدتة، جلواهلها اجلثة أذيال عز ٠ورئئ

موسى* الردة أتز
 ضنغة بوص مئ ألقبضةص١ وحئثعوا

 مئ;صض، واحلماة وبنيه. هلاروئ الئتاج
 الغيائ وسراويال بوص، بئ العالدس وغصاني

 تربوم بوص وئ ظ لوخنة و ٩ * تربوم بوص وئ
 كماض اخلراز، ضنغة وقروز وأرجوادأ وأمساجنوىن

موسى* الردة أتز
 مئ الثثنس اإلكليل ٤ضغيحة وحفتعوا

 اخلادم؛ دقثب كتابة عتيها وككبوا ئقى، ذهلب
حيطًا علينا وجفلوا ٠غ((للرني ))قدش

 فوق، ونه الدمانة عر لثجفال أمساجنوىن
موسى* الردة أتز كما

٤٣-٣٩:٢٨.
 بهذه للتعرف املقذس. اإلكليل صفيحة وصنعوا ٣٠ :٣٩

 الله قداسة عن رسالة عليها المحفور المميزة الصفيحة
 ح رج وتجس، ديس هو ما كئ عن وانفصاله
٣٨-٣٦:٢٨.



٤٠ ،٣٩ اخلروج ٢١٣
الخيمة يتفحص موسى

 لحمة/ تسغن عقل كزع فكثلف٣٢
 ما كل ق بحشب إسرائيل بنو وضع االجتماع*

 إتى وجاءوا٣٣ ضئعوا* هكذا موسى* الردة أتر
 أشقلتها أوانيها، وجمح الخينة :بالنسكني موسى

 وقواعدها، وأعوذبها وعوارضها وألواجها
 والغطاخ الئخئر، الكباش جلود وئ والغطاؤ٣٤

 وتابوم الثجغإ، وججاب افحس، جلود من
 آنيتها، وكزح والمائذة والغطاع، وعضويه، الئهاذة

 وشرحهان الفاجرة والغتار الوجووك، وخبز
 للوئخ، والريم آنسها وكلح للئرتيب، الئرج

 والبخورالقطر، النسخة، ودهن الدلهب، ولهذدح
 افحاس، وتذبح الخيتة، لندحل والئجفًا

 آنيبه، وكن وغضؤيه لة التي افحاس وسهاكة
 وأعجذبها الذار وأستار وقاخذبها، والورجضة
 وأطناها الذار لباب والثجب وقواجددها،
 لخينة الفدكني حدتة أواني وجمع وأوتادها،

 في للخدتة الفنسوجة والةائب٤١ االجبماع،

 ؛١٧:٤ىخر.٣٢
 ؛٤٠:٢قخره
 ٤٣و ٤٢:٣٩

٣-.٢٣:٢ذخره٣٦

 ١٠:٣لخره٤٢
 ؛٢٣و ٢٢:٩مال٤٣
 ؛٢٦-٢٣:٦ءد
 ؛٦:٢٢يش

 ؛١٨:٦صم٢
 ؛١٤:٨مل١
٢٧:٣٠ أي٢

٤٠ الفصل
 ١٨:٣١-١:٢أخره١

 ؛٢:١٢بخر٢
 ١:٢٦؛تخر٤:١٣

 ١٧٠٠٤. ؛٣٠و
 ؛٣٣: ٢٦ دخر ٣

؛٢:١٦؛ال٢١:٤٠

؛حخر٢٢:٤٠
 ؛٢٣٠٠٤٠ ؛٣٠٠٠٢٥

 ٢وه٢٤:٤٠خخر
 ٢٦:٤٠هدخر

 ٣٩:٣٩ذخر٦
 ؛١٨٠٠٣. رخر ٧

٣٠:٤٠ 
 ؛٢٦:٣٠ ذخر٩
١٠:٨ال

االجتإع خيمة إقامة

 الكاجن لهارون الئثذشة وافياب النقرس،
 الردة أتز ما كل بخشب٤٢ للكهاة* تنيه وثياب
 ٠ ل الفنل كل إسرائيل بنو ضع هكذا موشى

 ضثعوة قد لهم وإذا الفنل، جمع موشى فظز٤
 ٠ موشى فباريجًام ٠ضتعوا هكذا ٠ الردة أتر كما

 الئهر ))في٢ ؛ قائال موشى الردة أ وكللم
ئقيلم الئهر، من األول اليوم في ب، األول

 ث تابوت فيه ودفع االجتماع، خينة تسكنًات
 وكدحل ٠ بالججاب الثابون وتسئر * الئهاذة

 النارؤخ وكدخل ٠ ترتيبهاح وكركمت المائذؤج
 للبخور الذلهب د تذبح وسفل شرحها* وكصعذ

 الباب سجفًا وتضع السهاد* تابوم أمالم
 باب قذالم الئحرقدن تذبح وجفل للنسكني*

 بيئ ر الورخشه وفجغل االجتماع* لخينة تسكني
 ٠ماة فيها وتجفل والقذبح، االجتماع خيتة

 الذار* لباب الثجفًا وتجفن الذاذلخوفئ، وقثخ٨
الفسكنًا ن وتمشح النسخة دهنًا وتًاحذ

 بكمل التى اللحظة حانت أخيرا، عمل. كرع فكثل ٣٢:٣٩
 كما ،لهكم المعينة المختلفة األعمال ،المتميزون الصناع فيها
 على إعرضها ،باشروها قد كانوا التى العظمى المهنة أنهوا
 واحد صاغ ثنة يكني مل إسرائيل. بنو إسرائيل-يوخ قائد
 تمثلت قد باسرها فاالثة بالمكافأة؛ او بالذكر خص قد

 الرب وإرشادات يئغق بما ٠شى كل عملت باعتبارها
 االنتباه ضرورة على تشديد ثقة صنعوا. هكذا لموسى.
 من جزع كل تخص التي اإللهبة الرسمؤة للمواصفات الشديد

.الخيمة عمل
 الطاعة دليل إذ اخلمية. باملسكن موسى إىل وجاؤوا ٣٣:٣٩

 (بمل٤٣و ٤٢و ٣٢ )ع دطازا ،واضح ض كما يقدم والدوة
 شي، فال لمرسى. المقدم العرص ذلك في الئبضثنة األجزاء

 البراعة يعكس ،مجتمعه أواألجزء ،الئدؤنة الفرددة األجزء من
 بل عليه، الحصول أرادوا سيء تصميم في وحدها البشرة
 كان لقد . يمتلكوه أة منهم الردة- طبب ئ بابمقابل يعكس
 هذا يمع صعيد كل في باديين وه الكامل الثه تصميم

.المشرع
 نجده والذي ،نفسها لآلزمة المردوع األكرار إذ ٤٣و٤٢:٣٩

 العبارات جاب إلى ،االصحاع يذا منيهإ متقنم مونع في
 ))وإذا الكلمة )الحط القا؛ اإللتزام موكدا اإلضافئة؛ التالدبًا

 خاتمة شين فجد التي المواصعاب لجمح ))هكذا((( أو هم((
حضوره لمكان الثه بدأها التى العظيمة التحضيرات هذه

 عملهم، أذوا قد الغفرة إسرائيل قجزفوئ عبادتهم- ومحل
خطأ. أي مح تسالهل أدنى ذهنهم في وليس

 مع كأن الذي ذاك إذ إدا، العمز. مجع موس ئز ٤٣:٣٩
 صلة له ٠شى كل مخعنطات الشعب إلى وئثل ،الجبل فى الله

 من وزمكد ، العًال شبر عتى شخصؤًا ا٠أشرذ قد ، الرلمًا يمسكن
 يؤحذ أن يجب ))الفتل((، التعبير، وإذ هذا بنجاح. إكماله
 والمهرة((. المحترفين الصتاع لعمل النهائؤة ))افتيجة بمعنى

 حتمه وخح قد موسى يكوذ العمل، بهذا موسى. فباركهم
 كذهم نتيجة عن رضاه إلى بشير الذي ،والرسمى النهائى

 استنزال في رغبته عن الصالة في عبر كما واجتهادهم،
 في النسجل الوحيد الشاهد هو هدا إلههم. لدن مري الصالح
 االخرى والمظاهر شعبه. على ستكه موسى نطق عن الخروج
 الفعل فاعل باعتباره ، الله مع مراب ٣ تحدث ))يبارك(( ،للفعل

 طلب حين فرعون مع واحدة ومزة (٢٥: ٢٣ ؛٢٤و ١١: ٢٠)
(.٣٢:١٢) يباركه موسىأن من

 خيمة ارتفعت فيه الذي الوقت حان أخيرا ٣٣-١:٤٠
 لجهة له المحاذي والقدس األقداس قدس مع ؛االجتماع
 الديانات عن وبالحديث الشرق. إلى الدار ومدخل الغرب،

 مغزى في الجدل يثير ما ثنة ،الشمس إلله وعبادتهم ،الوثنؤة
 ، هذا الشارقة. للشمس ظهره يدير إسرائيل كهنة رئيس كون

 والعبادة الذبيحة لتقديم الدار يدخلون كانوا الذين وجمح
للشمس. ظهورهم يديرون كانوا



٢١٤ ٤٠ اخلروج
 ليكون آنسه وكزًا ودعنشه فيه، ما وكزًا

وفزًا المحودة مذبح وئهسئحس ٠لمعنشا
 بدسرًا المذح ليكون التذبح وقذسن آنيته،

 وقايمذدها الورحظمة ودمسح ٠ ش أقداس
 باب إلى وبنيه هارون وقذمص١٢ وقدها*

 ودلبمن ٠ بماء وتغسلهم االجتماع خيتة
 ط وقذشه وتمشحه التعنسه ض الليادتًا هاروه
 ٠ أقيضه ويلبئهم ينيه وقذم ٠لي ليكهن

 ٠ لي ليكؤنوا أباخهًا تسحت كما ودمنحهم
 كؤنودا كحمهم لهم لئصيز ذللثا ويكونًا
أجيالهًا* في أبدائظ

 ٠ الرت أنزه ما كل يحتب موشى فعفن
 الغثة من األول الئهر فى وكاال١٧ً ٠فغن هكذا
 ؛٥١١٨ ٠ًاع٠أقي التسكن أن السهر أول في الثانية
 ألواحه ووقع قواعده وجفن التسكن، موشى
 الحيته وبسطًا ٠ أعيذكه وأقا؛ غوارقمه وجفن

 من عتيها الحيته غطاء ووقع التسكن، فوق
 غ الئهاد وأحن ٠ موشى الرت أمر كما ،فوق

 عتى الغضوين وذخقغ الائبوب، في وجثلها
 إلى الغابون وأدحن٢١ ٠فونًا منه الائبوب

 وستر الثجغب حجادن وذضع التسكئ،
 وجفن ٠ موشى الرت أنر كما السهاذؤ، تابوت

 جايب في االجتماع خيتة في المائذذفى
 ورمن ٠ الججادب خارج الئمال نحو التسكن

 الرت أنز كما الرت، أما؛ الحبر ٠ترتيمنلث عتيها
 االجتماع حينة في ل التنار ووضع ٠ موشى
 ئحؤ التسكن جايب في المائذ؛ نقابن

 كما الرت، أما؛ م الشح وأصغذ٢ه الجنوب*

 ؛٣٠-٢٦:٣٠
 ٣٧و ٣٦: ٢٩ رخر

 ؛٩-٤:٢٩صخر١٢
 ١٣-١:٨ال

 ؛٥: ٢٩ رخر ١٣
 ؛٤١و ١:٣٩
 (؛٤١:٢٨ ط)خر
 ١٢:٨ال
 ؛٩:٢٩ظخر١ه

 ١٣:٢٥ عد
 ؛٢:٤٠عخر١٧
 ١:٧ءد
 ؛١٦:٢غخره٢٠
 :ه؛١٠تث

 ؛٩:٨مل١
 ٤: ٩ عب ؛١:* ه أي٢

 ٣٣: ٢٦ دخر ٢١
 ٣٥: ٢٦فخر٢٢
 ؛٤:٤كخر.٢٣
 ٦و :ه٢٤ال
 ٣٥: ٢٦ دخر ٢٤
 ؛٣٧: ٢٥ خر٢ ٢٥

 ؛٤:٤٠؛٨و٧:٣٠
٤و ٣:٢٤ال

؛٦و١:٣٠نخر٢٦

 ٧:٣رم-٢٧

 ؛٣٦:٢٦ور٢٨

 ؛٦:٤يخرا:٢٩

٤٢-٣٨:٢٩اخر
؛١٨:٣٠خر ب ٣٠

٧:٤٠
١٩:٣٠خر ت ٣١
٨: ١٣ يو ؛٢٠و

١٩:٣٠خر ث ٣٢
 ؛١٨-٩:٢٧جخر٣٣

 ؛٨:٤٠
 -ه(٢:٣ح)ءب

 ؛٤٣: ٢٩۶٤٣٤
 ؛١:ه٩؛ءد٢:١٦ال
 ؛١٣: ه أي٢

 ؛٤:٦إش
 ؛١١و١٠:٨مل١د
٢٣و٦:٩دال

 في الذفب ن تذبح وذقخ٢٦ موشى* الرت أتر
 عتيه وقحز٢٧ الجحادب، وذا؛ االجتماع خيتة

 وذقع٢٨ موشى* الرت أتر قما غطر، بيخورهـ
 ي تذبح ووذخ٢٩ للتسكن* الباب سجفًاو
 االجتماع، خيتة تسكن باب عنن التحرقة
 الرت أمر كما والجندتة، التحزقه عتيه وأصفنأ
 حيته بين اليرجقأب ووضع موشى*

 لالغتسال، ماء فيها وجفن والتذبح االجتماع
 أيدقهًا وقنو؛ وهارونًا موسئى ينها لةغسنت٣١

 االجتماع حيتة إلى ذخولهًا ءذذ٣٢ وأرجلهًا*
 أتر كما ث، يفسلون التذبح إلى اقتراهًا وعنذ
 التسكن حول انذارج وأقا؛٣٣ موشى* الرت

 و!كتنح الذار* باب سجفًا ووضع والتذبح
٠ القفن موستى

الرب مجد

 وتأل االجتماع خيتة د السحابة خ عطت دم٣٤
 أنه موشى ققدزر فلم٣ التسكن* الرت ن بهاء

 حلن السحابة ألدًا االجتماع، خيتة قدحن
 وعنذ التسكن* تال الرت ودهاء عتيها
 إسرائين بنو كان التسكن عن السحابة ن ارتفاع

 ص ترض لم ٠وإن٣٧ ٠ رحألهم جمح في برجلو
 أآلنًا ارفاغها، يوم إر نرقجلون ال الئحابه

 نهازا. -المسكن عر كانن الرى ض سجا
 إسرائين بيب كل غيون أما؛ ليال نار فيها وكانت

• رحألهم جمح, في

 ؛٢٢و ٢١: ١٣ذخر٣٦١٤و ١٣:ه أي٢ ؛١١:٨مل١ (؛٢: ١٦ ر)ال٣٥
عد ؛٢١: ١٣شخر ٣٨٢٢-١٩:٩ ٣٧١٩:٩ لح ؛ ١٧: ٩ عد

:ه٤؛إش١٤:٧٨؛مز١:ه٩

 خروجهم من سنة حوالى بعد ،الشهادة خيمة أكملت ١٧: ٤٠
 ذللن في سجناء جبن أسفل فى الشعب وكان مصر. من

 السنة من األول الشهر فى الالوين سفر أعطئ حين ،الوقت
 بعد الشعب كان فيما ،العدد سفر تدوين يبذأ كما تلك. الثانية

 بعد تلك، الثانية السنة من الثاني الشهر في سيناء، جبل في
(.١: ١ عد )رج مصر من خروجهم

 هذا كان الرت. هبا، ومأل السحابة... غنت قلم ٣٤: ٤٠

 مكان بناء فى العمل كل بأن ،وللشعب لموسى النهائى التأكيد
 التعليمات كن وبأن ،وجه بكمل على عمل قذ الله سكنى
طاعة. بكن ابعت قد الرتيبة

 )كما األولى للمرة هذا حصل .السحابة ارتفاع وعند ٣٦: ٤٠
 بناء على يوائ خمسين مضى بعد (١١: ١٠ عد فى مسجل هو

وإقامته. المسكن


